Strellev cykel og fritidspark.
Det er efterhånden nogle år siden vi gik i gang med cykelparken, og der har da også været nogle
bump på vejen, men vi synes faktisk der er mange ting og glæde sig over, der er opstået en
mulighed for ny aktivitet i vor lille sogn som kan benyttes af alle, og mit indtryk er at både børn
unge og ældre gør brug af tilbuddet.
Det skulle gerne på sigt blive et sted hvor man både kan hygge sig, og få god motion, der
mulighed for overnatning i shelters sammen med familie og venner, jeg er sikker på at man om
føje år vil se en naturpark der er skabt fra bunden,der vil over en årrække blive fornyelser,
udbygning af cykelbanen, man finder altid på nye udfordringer, man bliver inspireret af andre
anlæg rundt om i landet.
Allerede nu er der etableret en krolfbane i området som man kan benytte sig af, en spændende
bane som frit kan benyttes hvis man har lyst, det kan f eks være til en hyggeaften sammen med
familie og venner,og grillen som der er kan også frit benyttes af alle.
Og så er der købt en udendørs fitnessanlæg som gerne skulle stå klar til sommer, man er i gang
med at få de fornødne tilladelser i hus fra kommunen,og der vil helt sikker komme andre tiltag
fremover.
Jeg er ret sikker på at det kan være med til og holde gang i vores dejlige forsamlingshus, det vil
altid være et plus at der er sådanne faciliteter man kan tilbyde i forbindelse med en fest i
forsamlingshuset.
Det her er kommet op at stå fordi de fonde som har støttet projektet har troet på det,og så har der
været en masse frivillig arbejde,uden det var det aldrig blevet til noget, og vi er slet ikke færdige
endnu, der vil uden tvivl være brug for frivillige hænder og gode ideer for at vi i fællesskab kan
skabe nye og spændende tiltag for området.
Angående klubhus mangler vi lidt endnu, men det er vores plan at vi på en eller anden måde kan
benytte toiletter og lokalerne hvis man vil overnatter i vore shelters.
Jeg synes godt vi kan være lidt stolte af det som vi allerede har fået op at stå, et område som man
frit kan benytte.
SLGU har fået en cykelafdeling op at stå hvor man kan få undervisning i hvordan man bruger
banen, og der er en god flok børn og unge som deltager allerede.
Jeg synes vi skal glæde os over det vi har fået op at stå, der vil blive brug for hjælp til mange ting
endnu, der vil blive indkaldt til nogle arbejdsdage i løbet af foråret, hvor vi håber man vil give en
hånd med.
Hvor der selvfølgelig bliver tændt op i grillen, og hvor der er plads til lidt hygge og en god snak
om tingene som er opnået i fællesskab.

Fælles hjælp fælles glæde.
På udvalgets vegne.
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