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Projektbeskrivelse
Forskønnelse af Gadekær og grønt anlæg i Rude Eskilstrup By
Oplysninger om ansøger
Den 9. januar 2010 stiftede beboerne ”Rude-Eskilstrup Landsbylaug”. Laugets formål er ifølge
vedtægterne: ”at arbejde for projekter, som kan være til gavn for beboerne i Rude Eskilstrup,
samt at udbygge det sociale sammenhold i landsbyen”.
Formålet med projektet
Projektets formål er - gennem forskønnelse af landsbyens midtpunkt, et gadekær med tilhørende
grønning - at gøre dette til et attraktivt samlingspunkt med tingsted og bålplads for såvel
beboere som besøgende i området.
I hverdagen kan der opstå tilfældige møder ved gadekæret – de voksne kan få sig en sludder om
løst og fast – og børnene kan mødes i leg. Gadekæret tænkes også at blive rammen om
sommerfester for beboerne og besøgende.
Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe
BAGGRUNDEN
Forud for stiftelsen af landsbylauget havde der i landsbyen gennem længere tid i været et ønske
om at skabe mere rum for fællesskabet. Der afholdtes en fælles Sankt Hans fest og en
sommerfest. Snakken gik, og det viste sig at der var et stærkt fælles ønske om at forbedre
forholdene omkring det forfaldne gadekær og dets omgivelser, således at der blev skabt et
samlingsted i landsbyen, som kunne danne rammen om mange aktiviteter. Dette var den
konkrete bagrund for stiftelsen af landsbylauget.

FORLØBET INDTIL NU
Den 15. januar 2010 ansøgte Landsbylauget om støtte fra Sorø Kommune til forskønnelse af
gadekær med tilhørende grønning. To medarbejdere fra Teknik og Miljø foretog i maj måned
2010 en besigtigelse af gadekæret sammen med flere repræsentanter fra Landsbylauget. Der var
enighed om at drænet skulle omlægges, betonkant og pumpebrønd fjernes. Tidligere forslag om
opstilling af legeredskaber blev fravalgt til gengæld for indretning af klatre-, sidde- og
opholdsmuligheder samt en bålplads”.
Konklusionen på mødet med Teknik og Miljø blev, at der skulle udarbejdes et mere detaljeret
projektforslag. Landsbylauget kunne ansøge Sorø Kommune om at få dækket udgifterne til en
landskabsarkitekt, der kunne udarbejde projektforslaget. Ansøgning om arkitektbistand blev
godkendt på udvalgsmødet den 16. juni 2010. Projekteringen kunne dermed igangsættes.
I januar 2011 var arkitektens projektbeskrivelse færdig, og Landsbylauget søgte d. 15. januar
2011 Sorø Kommune om støtte til realisering af projektet.
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Sorø kommunes Økonomiudvalg traf i marts 2011 beslutning om at der kunne arbejdes videre
med projektet, og at der på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011 ville blive taget endelig
stilling til projektet og bevillingens størrelse.
Da Sorø kommunes udviklingspulje råder over relativt begrænsede midler i 2011 (600.000) kan vi
ikke forvente fuld finansiering herfra. Dette er baggrunden for ansøgningen til LAG.
PROJEKTETS RELEVANS
Der er naturtilgængelighed i Rude Eskilstrup. Gadekæret, som åbner op mod et stort
naturområde med gamle markveje, kan således gennem et samarbejde mellem landsbylauget og
Mune Bjergby Borgerforening blive et naturligt møde- og rastested for naturvandringer.
Som en udløber af et udviklingsværksted, med Udvikling Nordvestsjælland som initiativtager,
valgte Munke Bjergby Borgerforening bl.a. at arbejde videre med naturvandringer i de lokale
stisystemer.
I landsbyen står to byggegrunde ubenyttede og flere huse i den nærmeste omegn står tomme .
En forbedring af miljøet i landsbyen kan forventes at have positiv indvirkning på tilflytningen til
området.
Således vil projektets gennemførsel –
•
•
•

medvirke til et øget fællesskab mellem beboerne
åbne op for det omgivende samfund
og medvirke til at gøre området mere attraktivt for bosætning.

MÅLGRUPPE
•
•
•

Beboerne i området omkring Rude Eskilstrup
Naturvandrere / Naturturister
Tilflyttere til området

Projektets aktiviteter
Renovering af gadekæret og ”landscaping” af omgivelserne.
•
•
•
•
•
•

Gadekæret oprenses.
Gadekærets bredder og profil reguleres - der etableres nyt kampestensglacis.
Højtvoksende nåletræer fældes og der beplantes med træer og buske i det tilstødende
anlæg.
Der etableres et tingsted bestående af 10-12 granitsten sat i en cirkel.
Plantning og græssåning afslutter renoveringen af gadekær og anlæg med et samlet areal
på ca. 700 m2.
Bålplads etableres.

Projektets formidling
•
•
•

Projektet formidles i lokalområdet i samarbejde med Munke Bjergby Borgerforening.
Ved omtale på Borgerforeningens hjemmeside, www.munkebjergby.info og
Landsbylaugets hjemmeside, www.rude-eskilstrup.dk.
Lokale dag- og ugeblade kontaktes med henblik på omtale.
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Effekten af projektet
•
•
•

Øget sammenhængskraft i lokalsamfundet.
Landsbyen åbner sig op mod omverdenen. Der kommer flere besøgende til området.
Nye tilflyttere.

Yderligere oplysninger
Det stærke lokale engagement illustreres af at beboerne har valgt at indskyde frivilligt arbejde i
projektet til en værdi af kr. 92.000.
Der henvises i øvrigt til arkitektens detaljerede projektbeskrivelse, bilag 2. hvoraf også fremgår
de beregnede priser på entrepenørarbejde m.v.
I bilag nr. 3, redegøres der for, hvilke arbejder beboerne selv udfører, og værdien af
frivilligarbejdet beregnes.
Det skal bemærkes ar Sorø kommunes principielle tilsagn om støtte til projektet kommer på et
tidspunkt, hvor den lokale udviklingspulje er beskåret, og der er fokus på støtte til initiativer i
områder med skolelukninger. Der kan derfor kun forventes delvis støtte til projektet fra Sorø
kommune.

Rude Eskilstrup,
d. 13. maj 2011

Erik Sten Lundbye
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