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Nyt samlingssted på Mols er i medvind
54 borgere på Mols har samlet kræfterne for at skabe et mødested i Knebel.
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ren Ibsen fra projektets forretningsudvalg.

MOLS: En idé om et nyt kraftcenter for livet på Mols er ved
at blive forvandlet til konkrete planer.
54 borgere på Mols indgår
i en stribe nye arbejdsgrupper, som skal levere råstoffet
til projektet. Grupperne kom
til verden på et borgermøde i
slutningen af januar, hvor initiativtagerne fra »Mols i Udvikling« fik massiv opbakning.
»Interessen og engagementet overgår vore vildeste forventninger. Den store deltagelse betyder, at projektet får en
altafgørende bred forankring
i hele lokalområdet. Visionen
er, at vi vil skabe et samlingssted for samtlige 18 landsbyer
på Mols,« siger formand Sø-

Arbejdsgrupper er i aktion

heas@stiften.dk

Initiativet tog fart i anden halvdel af 2014.
Medlemmer fra idrætsliv,
Molshallen, Molsskolen, pasningstilbud og den lokale borgerforening har lavet forarbejdet til etableringen af et nybyggeri og en fornyelse af byrummet ved Molshallen. Projektet
koster ca. 15 millioner kroner.
Idéfolkene vil skabe vækst,
tilflytning, sammenhold, attraktiv børnepasning samt
masser af synergi i foreningsog idrætsliv. Det blev forklaret
på et borgermøde, da 80 gæster
dukkede op for at blive klogere
på initiativet.
På mødet blev nedsat arbejdsgrupper for blandt an-

Fra venstre formand Søren Ibsen fra forretningsudvalget i Mols i Udvikling og formand Jørgen Ørgård
fra Borgerforeningen Mols samt distriktsrådet for Mols samt Helgenæs. De er to af drivkræfterne
bag projektet, som skal give beboerne i de 18 landsbyer på Mols et sted at mødes.

Der første løse tegninger for en udvikling af området
ved skole og hal i Knebel er lavet. De viser, at området
rummer store muligheder. Illustration: Mols i Udvikling
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det kommunikation, børneliv,
udeliv, økonomi og motion. I
grupperne sidder der 54 borgere, som skal levere input til
en styregruppe.

Afgørende børnehave
Projektet på Mols fik for alvor
vind i sejlene, da byrådet i december besluttede at bygge en
ny børnehave ved hallen.
Dermed har de lokale drivkræfter fået det element, der
kan fungere som afsæt for ansøgninger til fonde.
Hele projektet vil hvile på
en masterplan, som DGI Faciliteter & Lokaludvikling står
for arbejdet med. DGI-konsulenterne sidder i en tegnestue
på DGI Karpenhøj, hvor borgere fra Mols hver fredag fra
kl. 12.00 til 14.00 kan dukke op
med gode idéer.
Masterplanen er færdig i juni. Med afsæt i planen skal der
søges penge fra fonde og andre
mulige bidragsydere.

God timing
Ifølge formand Jørgen Ørgård
fra Borgerforeningen Mols
samt distriktsrådet for Mols

Der arbejdes både med inde- og udefaciliteter i projektet for at skabe et
kraftcenter for hele Mols i Knebel. Illustration: Mols i Udvikling
og Helgenæs kan projekets timing ikke være bedre.
»Der er ved at blive gjort
klar til nye attraktive udstykninger i lokalområdert. Samtidig rulles der i øjeblikket fi-
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bernet ud på Mols, og det er
en helt afgørende ting i forhold
til både bosætning og øget erhverv. Så fundamentet for initiativet er bedre end i mange
år,« vurderer Jørgen Ørgård.

Borgerforeningens formand
sidder i forretningsudvalget
for projektet med overskriften »Mols i Udvikling«.
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