Projekbeskrivelse
1.Projekttittel
Aktivitetets plads for Haastrup
Udvikling for at tiltrække nye børnefamilier

2.Oplysningere om ansøgere
Ansøger er Grundejerforeningen Fælleskabet Haastrup i samarbejde med Haastrup udviklingsråd.
Grundejerforeningen administrerer arealerne i dag sammen med Haastrup Bypark hvor der er
Shelters ,Bålhytte, multibane og en motions pavillon for voksne.

3. Formålet med Projektet
Vi ønsker at skabe et nyt område som henvender sig til børn som har deres egne aktiviteter når
forældre træner i aktiviteter for voksne .
Et samlingspunkt hvor der er aktiviteter og udfordringer på tværs af alle aldre.
Vi sætter fokus på de unges sundhed og trivsel og ønsker et sted som motivere til udendørs
bevægelse og samvær der kan motivere kommende børnefamilier til at bosætte sig i vort område.

4. Begrundelse for projektet relevans og målgruppe
Haastrup er en landsby hvor alle funktioner er intakt ,vi har flere arbejdspladser end der er
arbejdssøgende. Vi har købmandsbutik,posthus, Børnehave/vuggestue, friskole, forsamlingshus,
Ældreboliger/ almennyttige boliger og et rigt foreningsliv.
For år tilbage blev Haastrup Bypark etableret her blev der lavet stier ,bygget shelters, trænings- og
aktivitets pavillon,bålhytte og multibane alt for de unge og voksne.
Nu mangler vi noget for børn . Så hele området bliver attraktivt og appellere til
børnefamilier / bedsteforældre,Turister mfl. som har lyst at bruge området aktivt.

5.Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter
Tegning af det nye Aktivitetsmiljø medsendes som bilag. Heraf fremgår det, hvordan
aktivitetspladsen ser ud ved afslutningen der ud over ønsker vi 3 stk. udendørs rytme instrumenter.
Der skal også bliver noget for de musiske interesserede.
Instrumenterne er fra Percussion Play Aktiviters reskaberne har vi tilbud fra Tress og Uno
Alle levere gode og vedligeholdelsesfri udstyr.
Fald underlag er fald grus og det er frivillig som udgraver og i fylder gruset
Der har været en projektgruppe som i samarbejde har udformet aktivitetspladsen.
Området vil primært henvende sig til børn/ børnefam da multibanen er nabo til pladsen

6.Hvordan bidrager projektet til at opfylde udviklingsstrategien
Helt i tråd med udviklingsstrategien ønsker vi med dette projekt at være med til at gøre det attraktivt
at bosætte sig i Haastrup.
Vi fokuserer på fritidsfaciliteter for familier og børn,da det er er afgørende at netop denne gruppe
også i fremtiden har lyst til at flytte til Haastrup som har et hav af ildsjæle som vil hjælpe med at
gøre Haastrup aktraktiv.

7.Hvordan vedrører projektet indsatsområdet
Aktivitetspladsen i Haastrup supplere de eksisterende aktiviteter det handler om at skabe attraktive
levevilkår i vort lokalområde

8.Hvordan forventes det at projektet formidles
Fra første færd er der stor opbakning i Haastrup og mange har meddelt deres frivillige arbejde.
Haastrup er med i et samarbejde omkring formidling her vil der være et kort mere til at vi er et
attraktivt lokalsamfund
ligeledes vil vi også lave åben by med forskellige evnens for at reklamere for vor vor landsby som
er fuld intakt og har tilført nye muligheder i et naturskøn egn

9.Hvad er effekten af projektet
Aktivitetsplanen skal være en naturlig samlingssted for byens børn og borger og
besøgende/turister , det skal være et sted hvor forældre trygt kan lade børn søge hen for at finde og
opsøge kammerater med nye aktiviteter.
At skabe Aktivitets muligheder i lokalsamfundet er afgørende betydning for byens omtale for
bosætning. Gode vilkår for børn og familie har kraftig tiltrækkende effekt for potentielle tilflytter

10.Eventuelle yderlige oplysninger
Hvis der er brug for yderlige oplysninger kan de fås ved.
Grundejerforeningen ”Fællesskabet Haastrup”
Ved formand
Niels Peter Ellegaard
Bøgevænget 7 Haastrup
5600 Faaborg
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