Kære alle i Alken, Bjedstrup, Svejstrup, Boes og Illerup.
Nu skal der ske noget på Fællespladsen / Legepladsen i Alken.
For et stykke tid siden skrev vi på alken.dk, at ABAF i samarbejde med Bjedstrup skole, arbejdede for at
skaffe økonomiske midler til at igangsætte et projekt på den gamle legeplads i byen. Projektet som
indeholder både shelters, en ny toiletbygning og en bålhytte har været oppe et par gange igennem de
sidste par år, og det har været efterspurgt i Alken at forskønne pladsen, så den igen kan anvendes til mange
gode fællesaktiviteter. Med projektet åbnes også mulighed for at lave et rigtig godt fællesprojekt med
Bjedstrup skole, hvilket passer rigtig godt ind i de tanker, der var oppe ved den nyligt afholdte temadag på
Alken Mejeri, som Liv i Landsbyen stod for. Vedlagt er projektbeskrivelsen for pladsen, som det ser ud nu.
Vi har været så heldige allerede at have skaffet en del af midlerne - 10.000 kr. fra Nordea Fonden og 75.000
kr. fra Skanderborg Kommunes Skøn Pulje. Der er et stykke op til at få hele projektet finasieret, men vi tror
på at det kan lade sig gøre. Vi synes det er vigtigt at alle er godt informeret - især dem som bor tættest på
pladsen. Derfor har projektplanen allerede været sent rundt til de nærmeste naboer, som alle er med på
idéen.
Vi er heldige i ABAF at have 2 Alken-borgere med megen erfaring i sådanne partnerskabsprojekter. Bendt
Nielsen og Pernille Benzon vil fortsat hjælpe med at søge midlerne til projektet, og være til rådighed for
ABAF i forhold projektet.
Vi vil derfor gerne nu invitere til en første arbejds-/informationsdag på den gamle legeplads den 18. juni fra
16.00-19.00. Tanken er at vi arbejder lidt sammen - får de gamle legeredskaber taget ned og kørt væk, slår
græsset, rydder lidt op generelt så der bliver hyggeligt og pænt. Der vil samtidig være mulighed for at stille
spørgsmål til projektet og melde sig som frivillig til opbygning af pladsen når alle midler er samlet sammen.
Kl. 18.00 tænder vi op i grillen og ABAF sørger for grill pølser, kartofler og brød. Der vil være mulighed for at
købe øl og vand. Vi vil rigtig gerne vide om I kommer så vi kan købe ind. Meld derfor til på abaf@gmail.com
eller hos Købmanden i Alken.
Hvis I har spørgsmål til projektet generelt set må I også meget gerne henvende jer til Lotta - direkte eller på
mailen.
Mange hilsener
Bestyrelsen for ABAF

