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Til borgerne i Løgstrup
Hermed information til alle borgere i Løgstrup om et meget spændende projekt, der er under udvikling i og omkring
vores skole og idrætshal.
Som I ved, har Aktivitetsparken i 12 år været en fantastisk ramme for både elevernes og lokalbefolkningens
idrætsudøvelse, og bidraget til at Løgstrup er et godt sted at bo og gå i skole.
Men 12 år er lang tid, og en række forhold betyder, at det er tid til at udvikle og realisere Løgstrup Aktivitetspark 2.0.
●
12 år med et højt aktivitetsniveau har slidt de mest populære faciliteter til bunds godt hjulpet af stormen Bodil
– så det er tid til at tænke nyt.
●
Befolkningens idrætsvaner har ændret sig de senere år og ønsket om muligheden for udendørs
motionsfaciliteter er voksende.
●
De unges interesser og ønsker ændrer sig og det kan konstateres, at de nuværende rammer ikke er
tilstrækkeligt tiltalende for gruppen af unge der dyrker selvorganiseret idræt.
●
Skolereformen åbner op for en unik mulighed for at inddrage Aktivitetsparken som et centralt element i
aktiveringen af skolebørnene og ikke mindst at fungere som samlende faktor i det kommende samarbejde
mellem skole og idrætsforeninger.
●
Erfaringerne med området viser, at der med fordel kan tilføres mere naturligt krat, bakker og træer.
●
Byen har udviklet sig med flere indbyggere, flere børn og flere ønsker til aktiviteter.
På denne baggrund har en styregruppe det seneste års tid arbejdet med at formulere planerne for det vi har valgt at
kalde Løgstrup Aktivitetspark 2.0. Løgstrup Skole indgår i Styregruppen sammen med blandt andet LGIF, Løgstrup
Hallen og Borgerforeningen.
Aktivitetsparken kommer til at blive udviklet i samspil med områderne omkring den nye børnehaven, samt
aktivitetsområdet for de ældre, således at hele området fremstår i en helhed.
Visionen for parken er at:
●
Skabe et rekreativt område med mange udfoldelsesmuligheder for alle borgere i Løgstrup med fokus på børn og unges behov og ønsker
●
Skabe et socialt samlingspunkt i byen på tværs af generationer

Visionen er nu blev omsat til konkrete tegninger og vi er i fuld gang med den videre udvikling af projektet - og ikke
mindst at finde de ca. 2 millioner som projektet koster.
Udover anlægget på billedet er det planen at flytte de udendørs træningsredskaber fra parkeringspladsen og til det
samlede aktivitetsområde. Derudover arbejdes der med planer om at lave en højere kælkebakke.
(den S formede konstruktion er en pannabane til fodbold og den ligger på den gamle multibane)
Vi er rigtigt godt på vej med fundraising opgaven, og har oplevet stor interesse og opbakning til projektet fra lokale
fonde og sponsorer. Styregruppens ambition er at parken kan stå færdig i 2016.
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Styregruppen har en god dialog med Viborg Kommune, der har indvilliget i at stå som bygherre på projektet når den
nødvendige finansiering er på plads.
Men der forestår meget arbejde, og projektet kan ikke realiseres uden stor lokal opbakning og støtte.

I bedes reservere 
Lørdag den 5. September
, hvor Styregruppen afholder et stort fundraising og
informationsarrangement i byen fra kl. 10 – 14.00.
Styregruppen planlægger en række spændende aktiviteter, hvor både børn og voksne kan være aktive deltagere i at
rejse midler til aktivitetsparken. Der vil ligeledes være mulig for at få meget mere information om projektet på dagen.
Læs mere på opslaget om arrangementet.
Så du kan allerede nu gå i gang med at planlægge din deltagelse og hvem der skal sponsorere dig!
Løgstrup har en lang og stærk tradition for i fællesskab at kunne realisere spændende projekter til gavn for hele byen.
Vi er sikre på, at det også er tilfældet med dette projekt. Vi ser frem til at se hele byen den 5. September.
Spørgsmål, kommentarer eller gode ideer til fundraising og muligheder for tilskud til projektet kan rettes til Klaus Frejo
på klausfrejo@me.com eller mobil. 22381387.
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