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Legeplads
får stor
donation
Salling Fondene giver en kvart million kroner
til længe ventet legeplads på Torvet i Herning,
og dermed kan projektet blive til virkelighed

Pris for
særlig
indsats
| Anders Ryder Østergaard blev tirsdag hædret med Herning Byråds Frivillighedspris 2018. Siden 2012 har han
hjulpet til ved stort set alle større events i Herning. FOTO: FLEMMING HANSEN
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Ses vi på Skarrildhus

Læsbehandlingsmuligheder
om de nye behandlingsmuligheder
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på www.tandherning.dk
Tjek QR-koden eller se www.tandherning.dk
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Bryggergade 10 – 7400 Herning – 97 12 03 99
| Tom Kærsgaard,
i Føtex Herning, og Allan Kristensen, citychef, på den plads på Torvet, hvor der til sommer skal ligge en ny
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Fond giver kvart million
til Herning-legeplads
Du kan
stadig nå det
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• Rex Blomster
Ikast
• Tranberg
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• Bog & Idé
Herning Centret

Til sommer vil en ny
legeplads på Torvet
i Herning stå færdig, og
den skal få flere børn og
unge til at bevæge sig

AF KENNETH MEINBY SØRENSEN

kso@herningfolkeblad.dk

HERNING Som en del af gågaderenoveringen i Herning er der kommet en del legeelementer i Herning midtby - til stor fornøjelse
for mangen en børnefamilie.
Det har vakt glæde i Herning Cityforening, som sidste år besluttede at bidrage
med en egentlig legeplads på Torvet.
Siden har foreningen jagtet en finansiering af projektet, og nu er det lykkedes at
hive en donation på 250.000 kroner hjem hos
Salling Fondene.
Det er sket i samarbejde med Føtex Herning, som har haft mulighed for at søge pengene via kædens ejer, Salling Group.
- Det er fantastisk, at Salling Fondene
har gjort det muligt for Føtex i Herning
at bidrage. Denne gang giver fonden ikke
til Team Danmark eller lignende, men ude
lokalt, og jeg er stolt af, at de blandt andet
har valgt Herning, siger Tom Kærsgaard,
varehuschef i Føtex Herning og næstformand i Herning Cityforenings bestyrelse.
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Fra kr. 535,-

1/12 FÅ BILLETTER

Incl.julebuffet,
2 x underholdning,
musik og dans
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8/12 LEDIGE BILLETTER

I alt er der givet penge til 11 projekter
rundt om i landet, og Herning er blandt dem,
der har fået det maksimale beløb, 250.000
kroner.

I løvens hule
Salling Fondene giver pengene til lokale indsatser, som kan være med til at gøre hverdagslivet lidt bedre i sociale og bæredygtige
sammenhænge.
I Herning er tanken ikke kun at lave en
legeplads, men at skabe grobund for en årlig
aktivitetsdag, som Føtex og cityforeningen
arrangerer sammen.
- Vi vil selvfølgelig gerne have børnefamilierne ind og handle i byen, men det handler
lige så meget om at få børnene væk fra deres
tablet og ud at røre sig, siger citychef Allan
Kristensen.
Tom Kærsgaard og Allan Kristensen fortæller, at de - nærmest som i tv-programmet
»Løvens hule« - skulle igennem et nåleøje og
til sidst pitche deres idé foran blandt andre
Føtex’ øverste direktør.
- Det var lidt nervepirrende, og vi havde
kun 20 minutter til at levere varen, fortæller
Tom Kærsgaard med et smil.

Del af torve-projekt
Cityforeningens mål for legepladsen var
at skaffe 500.000 kroner i alt, og med den
kvarte million fra Salling Fondene er det mål
kommet væsentligt tættere på en realisering.
Foreningen arbejder videre på at finde
de resterende midler, men der er så mange
penge i kassen nu, at projekteringen af legepladsen kan gå i gang.
Derfor har Herning Kommunes Byplanudvalg godkendt, at der bliver sendt et udbud ud til landets legeplads-producenter,

som så kan byde ind med forslag til en
udformning af legepladsen.
Det kommer så til at indgå i det renoveringsprojekt, som kommunen i forvejen har
på vej for hele Torvet til foråret.
- Det er rigtig godt gået af cityforeningen,
at man er kommet igennem nåleøjet og har
landet et tilskud i den størrelsesorden. Jeg
kan godt lide at se, at man ikke kun beder
kommunen om hjælp, men også er åbne for
andre samarbejder, siger udvalgsformand
Ulrik Hyldgaard (V).

Færdig til sommer
Det er Herning Kommune, som udarbejder
udbudsmaterialet, og der vil blive stillet en
række krav til legepladsens udformning,
placering og udseende.
- Vi lægger blandt andet stor vægt på
mobilitet, så legepladsen ikke bliver en
hindring for store arrangementer og events,
som vi fortsat vil holde på Torvet, siger Ulrik Hyldgaard.
Han håber, at cityforeningen kommer
endnu tættere på målet om 500.000 kroner,
så der bliver ressourcer til at lave den bedst
mulige legeplads.
- Der er tid endnu til at finde lidt mere
rundt i hjørnerne. 500.000 er ikke noget
magisk tal for os, men vi vil gerne have
en god og funktionel legeplads, siger Ulrik
Hyldgaard.
Om nogle måneder vil det vise sig, hvad
der kommer af forslag til legepladsen, og så
skal cityforening og kommune i fællesskab
udvælge det bedste bud.
Legepladsen skal stå færdig til sommer,
og cityforeningen og Føtex håber, at åbningsdagen kan gøres til en årligt tilbagevendende begivenhed omkring legepladsen.

