
Skamstrup Landsbyfællesskab 
 

Her kommer en lille opdatering fra projektgruppen omkring Skamstrup 

Landsbyfællesskab. 

 

Firmaet som skal stille legepladsredskaberne op, er kommet godt i gang og forventer at 

være færdige med næsten hele legepladsen i slutningen af denne uge. 

Dog skal det nævnes at den nye vippe 

og rutsjebane er i restordre og først 

bliver opstillet i maj måned. 

Når legepladsredskaberne er opstillet, 

må de først tages i brug når vi har 

modtaget en ibrugtagningstilladelse. 

Vi skal nok melde ud så snart den 

foreligger. 

Herefter kommer der til at foregå en 

del arbejde med at få etableret nogle 

små bakker af jord, sået nyt græs og 

fyldt hullet ved gyngestativet op med 

grus. 

 

Gadekæret er nu næsten oprenset. En opgave som har været markant større end vi havde 

både forventet og budgetteret med.  

 

Vi håber at vi indenfor den næste uge 

kan melde en dato ud på en arbejdsdag 

i gadekæret, hvor det sidste skal ryddes 

op med håndkraft. Vi håber at mange 

ønsker at komme og hjælpe til. 

Når oprensningen er færdiggjort, skal 

der ilægges marksten. En opgave hvor 

vi håber at områdets bønder vil hjælpe 

projektet med gratis sten. 



Fodboldbanen er nu blevet flyttet til 

pladsen bagved Loppestalden. Der 

er opstillet to nye mål til glæde og 

gavn. Vær nu søde at passe på 

nettene. Det er ikke meningen at 

man skal kravle i dem. På forhånd 

tak. 

 

Fra førstkommende weekend vil 

arbejdet med etablering af 

petanquebane med tilhørende 

borde- og bænkesæt begyndes. Vi 

forventer at kunne byde velkommen 

til et spil petanque i påsken. Mere 

om dette i en separat mail senere. 

 

Hvis man sidder derude og tænker at ”Jeg kunne da godt hjælpe lidt til” så tøv endelig ikke 

med at skrive eller ringe til projektleder Casper Larsen på tlf. 204690 eller mail 

casperlars@gmail.com 

 

På projektgruppens vegne 

 

Casper Larsen  

mailto:casperlars@gmail.com

