Lokalrådets arbejde i 2006
Der har været megen aktivitet i Lokalrådet i det forløbne år. Det vigtigste emne har været at arbejde
for at få en institution til området:
Den 26. april havde vi inviteret Børne- og Ungeudvalget til et møde om udviklingsmulighederne i
området. Funder Skole, F.G.F., Klokkeblomst, SFO'en og Åndehullet var inviteret med. Det var et rigtigt
godt møde, hvor politikere og embedsmænd lyttede til de ønsker og behov, der var i området.
Den 14. juni beslutter Lokalrådet, at vi vil samle ønskerne fra alle interessenter i det areal, der i
Strukturplanen er udlagt til offentlige formål. Herefter må vi forsøge at få det koordineret, så der bliver
plads til alle.
Den 28. august mødes Lokalrådet og drøfter fremtiden med planer om udvidelse af skolen, en ny hal
placeret i forbindelse med den gamle, 2 nye fodboldbaner, udvidelse af SFO og Åndehullet og placering
af den nye institution. Det var vældig spændende, men det gik slet ikke op i en større helhed.
Den 7. september inviterede vi derfor repræsentanter for alle involverede samt en arkitekt til et møde,
hvor vi skulle prøve at få placeret ønskerne, så alle kunne acceptere det. Det blev et meget positivt
møde, da alle godt kunne se, at det ville være en stor fordel, ja næsten en nødvendighed, at vi var
enige om arealets udnyttelse. Arkitekten kom med mange gode input, og han fik til opgave at
udarbejde et forslag, som indeholdt de ønsker, som var fremkommet, samtidig med at man udnyttede
området bedst muligt.
Den 4. oktober mødes Lokalrådet for at drøfte det videre forløb. Vi har i den mellemliggende tid haft
kontakt til såvel embedsmænd som politikere. I budgetforliget blev det besluttet, at Klokkeblomst skulle
udvides med 22 pladser i 2007, og ligeledes skulle en lokalplan for området ved skolen udarbejdes i
2007, så man kunne bygge en institution i 2008.
Den 27. november mødtes alle interssenter og arkitekten havde udarbejdet et forslag. Alle syntes, at
forslaget var godt, men i aftenens løb kom der flere mindre ændringsforslag. Arkitekten fik til opgave at
rette planen til, og deltagerne skulle orientere på "hjemmefronten".
Den 18. december var ændringerne blevet udført, og grupen samledes til fornyet drøftelse. Her
fremkom igen forslag til enkelte ændringer, som lige skulle indarbejdes.
Den 15. januar mødtes alle til endelig godkendelse af forslaget. Alle kunne gå ind for det foreliggende
forslag, så nu har vi et fælles udkast til, hvordan området kan udnyttes over de næste 15 - 20 år.
Lokalrådet har herefter kontaktet embedsmændene på området for at få lejlighed til at vise dem vort
fælles forslag, for der er jo "kun" et forslag. Hvordan vi kommer videre, ved vi ikke lige nu, men det
arbejdes der på, og vi skal nok informere om det, når der er nyt.
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