Huset« bliver de frivilliges samlingspunkt

Både
dagplejere og skolebørn var mødt frem til første spadestik på det nye »Huset«.
Af Mette juhl 7. marts 2011, 11:10
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Kr Stillinge. På en råkold martsdag blev det første spadestik i sidste uge taget til Stillinge Kultur- og
Fritidscenter
lokal: Der var de helt små, de ældre, de livlige og de stilfærdige, der skuttede sig i kulden, da der i sidste uge
blev taget første spadestik til Kr. Stillinges nye Kultur- og Fritidscenter, i daglig tale »Huset«.
»Jeg tror det kommer til at betyde rigtig meget for lokalområdet – et socialt samlingssted til tredje halvvleg,«
siger Lars Schou Pedersen, formand for lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne.
Selve projektet består en ejendom på 410 kvadratmeter, der opføres i to etager i forlængelse af Stillinge
hallen.
Førstesalen er tiltænkt den lokale ungdomsklub, Stjernen, mens kun fantasien og kreativiteten sætter
grænsen for husets øvrige lokaler – udstillinger, kortspil, bestyrelsesmøder, foreningsarrangementer,
dagplejere, alle er velkomne.
»Vi håber at det kan køre som et nøglehus,« siger Lars Schou Pedersen, der glæder sig over, at »Huset«
bliver en realitet.

Projekt til fire millioner kr.
»Vi har talt om det gennem mange år. Vi har et rigt foreningsliv i lokalområdet, men mange møder holdes i
private hjem. Samtidig manglede den forældredrevede ungdomsklub et tilholdssted,« fortæller
lokalrådsformanden om baggrunden for projektet.
En ansøgning røg afsted til Slagelse Kommune, der sagde god for projektet og bevillgede fire millioner kr. til
byggeriet. Herefter gik en omvendt licitation i gang – hvem kunne bygge meste for pengene. Det bud løb den
lokale entreprenør H.J.Huse med.
Første spadestik blev taget i sidste uge af Ebbe Jens Ahlgren, formand for kultur- og fritidsudvalget samt
Mikkel Thomsen fra 1.B og Matilde Düring fra 1. A på Stillinge skole. Stillinge Kultur- og Fritidscenter
forventes at stå færdigt i slutningen af september 2011.
Projektet falder i øvrigt helt i tråd med byrådsmedlem Troels Christensens ønske om, at Slagelse skal være
forgangskommune indenfor frivilligt arbejde. Han har i kultur- og fritidsudvalget tidligere foreslået et lignende
»de frivilliges hus« i Slagelse.
Se flere fotos
Flere fotos fra 1. spadestik kan ses på: www.dinby.dk/slagelse

