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Den ene af de 2 broer mellem Landsbyen og ”Den skæve bane” er lavet i Robinie, som kan
holde i årtier uden overfladebehandling. Broen er betalt af Friluftsrådet.

Lone Bach på cykelbanen, der ligesom boldbanen i baggrunden er fuld af pukler og skæve
vinkler.

Ikke helt skævt

uden at naturen led overlast.

Mandag d. 22.
september blev
første spadestik til
aktivitetsområdet
”De skæve baner”
ved ”Landsbyen” på
Bøgevænget taget, og i
disse dage er man ved
at lægge sidste hånd
på anlægsarbejdet.
Af Mikael Lund
I sidste uge kom der asfalt
på cykelbanen, græsset har
allerede fået godt fat på pukkelbanen, og den anden af de
2 broer mellem Landsbyen

og Den skæve bane, der
passerer området i få meters
afstand, en hængebro, er
som noget af det sidste ved
at blive monteret.
Dermed kan Lejerbos afdelingsbestyrelse
for
alvor
skimte afslutningen på 3 års
forarbejde.

Forsinket
Indvielsen har måttet udskydes en uge i forhold til det
oprindeligt planlagte og finder
derfor sted på lørdag, hvor
man bl.a. har inviteret kørere
fra BMX-klubben i Ikast til at
give opvisning. Årsagen til
forsinkelsen, som nær havde
kostet projektet livet, var,

at man i Naturklagenævnet
først umiddelbart efter første
spadestik var taget blev
opmærksom på, at grøften/
vandløbet mellem Landbyen
og Den skæve bane er udlagt
som §3-område med de
deraf følgende krav om miljøbeskyttelse. Det fortæller
afdelingsformand Lone Bach,
der i ånden nåede at se hele
projektet skride få skridt fra
målstregen. Heldigvis lykkedes det ret hurtigt at finde en
mindelig løsning, så projektet
alligevel kunne gennemføres,

Velvilje
”Et funktionelt udeområde for
generationerne, der samtidig
er lidt skævt/skørt” har været
overskriften for hele projektet,
og den ide har især fænget
hos RealDania-fonden, der
har bidragget med ½ mio.,
mens Friluftsrådet har fundet
29.000 til den ene af broerne
samt et bålsted. Den praktiske udførelse af arbejdet
har været lagt i hænderne
på Ikast-Brande Kommunes
entreprenørafdeling.
- Vi har oplevet en kæmpe
velvilje omkring vores projekt,
forklarer Lone Bach, der også

har stor ros til områdets børn,
som meget naturligt har stået
og trippet for at komme i gang,
men har respekteret, at arbejdet skulle gøres færdig først:
- De har været utroligt søde
og tålmodige, siger hun, så
da asfalten var tør, fik de lov
til at tage den i brug en enkelt
aften. Så blev der til gengæld
også kørt lige til sengetid.

Bygger bro
Da nu afdøde arkitekt Kristian
Kristiansen i 1983 udtænkte
Landsbyen, var målet at
skabe et boligområde med
miljø og nærhed. Med aktivitetsområdet er hans visioner
tættere på at blive til virke-

med møder, kurser og fester.
Der er også planer for en
ombygning af cafeteriet, så
det får en mere hyggelig
caféstemning.
Menukortet
skal også have en overhaling.
I forvejen rummer det nøglehulsmærkede
sandwiches
og pommes frites stegt uden
friture.
- Jeg har hørt mange forældre tale om, at de gerne vil
have noget bedre mad, så
jeg glæder mig til at tilbyde et
solidt måltid lavet fra bunden
med grøntsager, som ikke
giver dårlig samvittighed. Vi
ved, at Brande Camping har
rygende travlt med deres
dagens ret, og det vil vi
gerne konkurrere med, siger
Majbritt Ehlert Kristensen.

Fra toppen af ”flisehøjen” er der udsigt over hele området.
Udover skateboard- og BMX-kunster kan den også anvendes
som picnic-plads – bare ikke samtidig.

Snerydning
Rahbek Brande A/S tilbyder snerydning. Til en fast lav pris
– uanset hvor mange gange vi skal rykke ud.

 TILBUD

Snerydning med minitraktor med kost og saltspreder
Fortov + rydning til hoveddør
Hele sæsonen kun:

kr. 2.250,-

Kontakt for tilbud, som passer til dit behov – vi tilbyder både
fast pris eller efter forbrugt tid.

Majbritt Ehlert Kristensen (t.v.) har overtaget jobbet som cafeterieleder i Brande Hallerne efter
Ditte Knudsen (t.h.), der efter godt 2 års ansættelse havde sidste arbejdsdag i forbindelse med
fredagens Idræt for sjov. Hun har i stedet fundet et job i sin nye hjemby Billund.

Cafeteria skal servere
god samvittighed
Brande Hallernes
nye cafeterieleder vil
udvide menukortet
med danske retter
Af Per Andreasen

Rahbek Brande A/S
Tlf.: 97 18 07 11 | rahbek@rahbekbrande.dk | www.rahbekbrande.dk

lighed end nogensinde tidligere, og samtidig åbner man
boligområdet mere op mod
naboerne, som man helt bogstaveligt bygger bro til.
- Vi håber, at folk kan se, at
vi er nogle stykker, der gør
en forskel – vi udfører faktisk
også en del socialt arbejde,
anfører Lone Bach, der har
været afdelingsformand for
de 117 lejemål i Landsbyen
i 5 år. På lørdag kan hun og
resten af bestyrelsen glæde
sig over at kunne tage et
meget konkret resultat af
anstrengelserne i brug, og
indvielsen er ikke kun forbeholdt Landsbyens beboere –
alle er velkommen.

Majbritt Ehlert Kristensen
er færdig med at pendle. I
lørdags vendte hun hjem til
kokkefaget og sin nye stilling

som cafeterieleder i Brande
Hallerne. Hun er uddannet
kok og procesteknolog og
har arbejdet som tilsynsførende hos Fødevarestyrelsen
i Århus og som laboratorietekniker hos Eurofins Steins
i Holstebro. Men hun trængte
til et skift.
- Jeg savnede det, det hele
begyndte med for mig. Det
her tilbud var rigtig spæn-

dende, fordi jeg skal kombinere madlavningen med det
administrative arbejde, siger
Majbritt Ehlert Kristensen,
der sammen med sin familie
selv er ivrig bruger af Brande
Hallernes faciliteter.

Skruer op
Med en ny cafeterieleder på
plads vil Brande Hallerne
skrue op for aktiviteterne

Hurtig ekspedition
Hun kom til jobsamtale få
dage efter, at Ditte Knudsen
havde sagt stillingen op, og
for Brande Hallernes centerleder, Sigurd Kristensen, har
det været en stor lettelse at
finde en ny cafeterieleder så
hurtigt.
- Jeg havde nået at frygte, at
vi skulle bøvle med en lappeløsning, ligesom vi gjorde
i lang tid, før vi fandt Ditte.
Så både jeg og bestyrelsen
er glad for, at vi har været så
heldige at finde Majbritt. Vi
har stor tiltro til, at hun kan
klare opgaven og løfte cafeteriet endnu mere. Det glæder
vi os til at se, siger han.

