
Jørn Hansen 

Fra: "Jørn Hansen" <jorn.h@fibermail.dk>
Dato: 10. november 2013 21:54
Til: <ken.engedal@silkeborg.dk>; <lars.faarup@silkeborg.dk>
Cc: "Agerholm Olav" <olavagerholm@newmail.dk>; "Arent Hanne og Niels" <arent@mail.dk>; "Bornhøft 

Karin" <stjernen.7@mail.dk>; "Mortensen Børge" <boerge.mortensen@post.tele.dk>; "Nyborg Anne 
Grethe" <agpedersen@privat.dk>; "Stadil Petersen (10919) Frands" 
<FrandsStadil.Petersen@silkeborg.dk>; <bib@silkeborg.dk>

Emne: Ny børneinstitution i Funder

Side 1 af 2

17-11-2013

Kære Ken Engedal

kære Lars Faarup

I forlængelse af mødet i torsdags vedr. børneinstitution i Funder, sender vi hermed følgende 

kommentarer. 

Da vi ikke er klar over om der kommer et referat fra mødet, vil vi lige opridse vore synspunkter.

Lokalrådet så helst at man valgte Scenarie 3, som vi stadig mener er den bedste løsning, også selv 

om projektet bliver 7 mdr. senere færdigt. Men da der ikke er flertal for denne løsning, accepterer 

vi at Scenarie 1 vælges. 

I forbindelse med valg af Scenarie 1, er der en del punkter der skal tages med i projektet. Følgende 

punkter blev også nævnt på mødet, men bliver hermed repeteret:

Der etableres omgående en ny lysfodboldbane med underlag, der tåler at der kan spilles bold 

hele året rundt.

Ifølge tidsplanen for byggeriets opstart, skal denne bane være klar til anvendelse senest efteråret 

2014, hvis der stadig skulle kunne spilles bold i vinterhalvåret 2014 –15. Måske skulle man overveje 

at anlægge et kunststofgræstæppe. 

Imellem den nedlagte boldbane og banen ved siden af, er der 2 miniboldbaner, hvor vil man 

placere disse? (Var ikke oppe på mødet)

Der skal påtænkes opkøb af jord til fremtidig anlæggelse af boldbane nr. 6. (Arealet neden for 

KFUM spejderne) 

Ny vej fra Funder Kirkevej til parkeringsarealet ud for SFO.

Det kan ikke accepteres, at anvende kørevejen der i dag går langs med hallen.

Er parkeringspladsen stor nok? Passer 40 pladser til at der bliver afleveret 100 børn, og senere 200 

børn. Forældrene skal parkere og følge børnene. Vi er godt klar over at alle ikke kommer samtidig 

men?

Hvor skal de ansatte i institutionen og skolen parkere? Der er ikke plads på Funder Skolevej. 

Ny cykel/gang stiforbindel fra Vester Højmarksvej.

På skitsen passerer stien den nye tilkørselsvej til parkeringsarealet. Det er ikke sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt at børn skal passere en vej. Der bør overvejes en løsning der også tager hensyn til senere 

udbygning af institutionens legeområde mod nord så stien ikke går gennem denne. 

Adgang fra Hallens omklædningsrum til boldbanerne.

Der skal være så megen plads mellem SFO og den nye institution at der bliver en naturlig 

adgangsvej. ( kan evt. anvendes som redningsvej og kørevej for parkmaskinerne)



KFUM spejderne.

Der skal som i dag stadig kunne køres med materiel til deres klubhus.

SFO.

SFOens legeplads bliver omdannet til parkering, så der skal etableres et ny  plads. ( Er der indregnet 

økonomi til at genetablere denne)

Der kan sikkert være andre tanker/ideer, men vi kan så håbe at de kommer op på det kommende 

møde i Funder.

Med venlig hilsen

FunderLysbro Lokalråd

Jørn Hansen

Grøndalsgårdvej 24

8600 Silkeborg

2945 2592

jorn.h@fibermail.dk

Side 2 af 2

17-11-2013


