Status på ”Frirummet” etape II
Det er med meget stor glæde at projektgruppen bag Frirummet nu kan meddele at fundraising fasen til
etape II er færdig! Det blev ikke til det store fancy projekt, som først slået op, men vi har formået at samle
en del af beløbet ind (på den pæne side af en halv million) som udmønter sig i nedenstående nye områder
på arealet foran skolen og imod Estrupvej. Alle områder er til fri afbenyttelse for hele byen og i
særdeleshed for børneuniversets børn – også for voksne om de har lyst - i skoletiden.
Se plan og billeder af lignende udstyr som nu er indkøbt på følgende sider.
Det nye område er opdelt i 3 delområder;

Den gamle skolegård:
I den gamle skolegård opstilles 3 nye panna-baner i forskellige størrelser (de er der faktisk allerede).
Desuden laves forskellige opmærkninger der brændes på den nye asfalt – bla. ostespil, ”leg på streg”,
hinkerude og diverse bogstaver. Der bliver også plads til en basket bane og skater ramper.
I det bagerste grønne område, længst væk fra vejen, opstilles en stor sekskantet gynge med faldsand under.

Parkour/Streetworkout:
På det grønne område, hvor der nu er gynger, kommer et stort 13x10m parkour gitter og et stort ”street
workout” tårn – begge dele med faldsand under.

Hygge/grill værested:
I det forreste grønne område, imellem skolegård og parkeringspladsen, kommer et område med grill og
borde/bænke. Området bliver overdækket med store solsejl på stolper.
Vi laver også noget nyt i byen - en ”bymur”! Det bliver mindst 3 store fag, eller plader, som opstilles ud for
hygge/grill området, på kanten af skolegården – hvor vi kan udstille forskelligt information om byen.
Den side som vender ind mod børneuniverset administreres af børneuniverset og den side der vender ud
mod byen, kan byens foreninger, eller institutioner, udstille på. Det kunne være borgerforeningen som
gerne vil have noget information op omkring byen, kirken der gerne vil fortælle noget om området eller
måske kan forskellige idræts/fitness-foreninger udstille noget omkring deres aktiviteter året rundt.
Desuden skal vi have etableret en sti bagom skolen, gennem det nuværende buskads, fra den gamle
skolegård og ned til den ny hovedindgang, således at der skabes en bedre sammenhæng mellem området
ved Birkehøj og om til arealerne foran børneuniverset.
Hvor meget, eller lidt, hjælp fra frivillige der behøves pt. står lidt hen i det uvisse. Det er dog helt sikkert at
vi forventer at de nye områder står færdige allerede inden skolernes sommerferie

Vi glæder os til at se det hele i brug af hele byens borgere - små som store - i nærmeste fremtid!
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