Information om etablering af legeplads
Borgerforeningen har overtaget projektet i forhold til at få etableret legeplads i
Ravnstrup. Siden maj 2016 har et legepladsudvalg under borgerforeningen
været i gang med at skabe overblik over projektet, ansøge midler og etablere
samarbejde med Ravnsbjerg IF (RIF).
Vi kan med glæde fortælle, at kommunen har givet tilsagn om, at vi fik
udskudt bevilling af de midler, der var ansøgt i 2014 til anvendelse i 2015 og
det betyder, at vi har 90.000 kr., som skal bruges i 2016. Derudover har vi
søgt om flere midler og venter besked herom i allernærmeste fremtid.
Borgerforeningen har besluttet at flytte placering af legepladsen, så den bliver
etableret ved siden af fodboldbanen på det område, der ligger mellem
fodboldbanen og rensningsanlægget.
Ravnsbjerg IF har udvist stor vilje til at imødekomme dette ønske. Dermed kan
vi udnytte et område, der lige nu ligger uberørt og trekanten ved Kirkevej og
klubhuset kan give mulighed for bedre p-forhold til brugere af fodboldbanen
samt bedre sikkerhed i forhold til trafikken.
Det er aftalt, at der skal laves adgangssti til legepladsen langs fodboldbanen
mellem det nuværende rækværk og træerne. Derudover vil trekanten bringes i
orden, hvilket er Ravnsbjerg IF´s ansvar med støtte fra Borgerforeningen.
Den 17. og 18. september arrangeres arbejdsweekend, hvor vi tager fat på
næste etape af projektet. Vi skal have ryddet adgangsstien for grene og
buskads og selve pladsen skal ryddes med henblik på at blive klar til etablering
af legeredskaber, bålplads og faldunderlag.
Der er omdelt invitation til byens borgere og legepladsudvalget er i gang med
planlægning af dagen, så vi får organiseret arbejdet bedst muligt. Vi håber på
god opbakning, hvilket er helt nødvendigt, for at kunne løfte opgaven.
Ravnsbjerg IF vil også hjælpe til. Klik her for at se invitationen.
Det forventes, at vi får aftale med en leverandør til legepladsen i nærmeste
fremtid, så arbejdet med etablering af selve legepladsen allerede går i gang i
efteråret. Til den tid får vi igen brug for hjælp, men nærmere information
herom, når vi har det på plads.
Venligst Susanne

