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+ Allergivenligt

+ Svanemærket

+ Danske produkter

Hørninggårdsvej 23 . Book online på salonfalk.dk eller på tlf.: 8692 3055Hørninggårdsvej 23 . Book online på salonfalk.dk eller på tlf.: 8692 3055

HØRNINGS MILJØBEVIDSTE FRISØR

Salon Falk er miljøvenlig. 
Jeg bruger kun produkter, der skåner
dig og miljøet så meget som muligt.

Vi bruger kun
solcelle- 
strøm! Marianne FalkMarianne Falk

Mindet 3., 1. tv., 8660 Skanderborg

kontor@tdlmindet.dk . tlf. 8652 0418

Se mere på www.tdlmindet.dk

Behandling i trygge rammer
Du skal føle dig tryg, personligt behandlet 

og have lyst til at smile, når du går.

Tandklinik 
i Skanderborg 

gennem generationer

Anne 
Juul Jensen

Tandlæge

Karsten 
Kristensen
Tandlæge

Kathrine  
Vilsbøl-Møller

Tandlæge

Line  
Kristensen
Tandplejer

Karin  
Christensen
Tandplejer

Faste lave 

priser på Blæk 

og tilbehør

Gode priser på 

gode nye 

maskiner

Reparationer

Start 250,-

pccheck 400,-

Adelgade 105 – 8660 Skanderborg – Tel 31 31 09 48 – www.saphir.dk – salg@saphir.dk

Forretningen er åben mandag til fredag 10:00 – 17:00 Weekend lukket

Smukt Syn, 
din lokale optiker 

Masser af 2021 nyheder. 
Book gratis synsprøve på www.smuktsyn.dk  

eller på telefon 2086 4344

AKTIVITET En multipark med
muligheder for at køre på løbe-
hjul, bmx, skateboard og rulle-
skøjter. Og med mulighed for at
kaste sig ud i bevægelseslege og
boldspil i form af blandt andet
gynger, klatreområde, soppe-
områder og bålsted.

Sådan cirka lyder beskrivel-
sen af en multipark, der øn-
skes placeret ved SFO- og klub-
tilbuddet Sct. Georgsgården
på Plantagevej i Skanderborg.

Det er foreningen 'Skander-
borgs aktive mil', der i samar-
bejde med skate-specialister-
ne Glifberg-Lykke, NODO arki-
tekter og Skanderborg Kom-
mune har udviklet ideen om
den unikke multipark. Målet
er at have parken køreklar, når
Sct. Georgsgården i 2022 kan
fejre 50 års jubilæum som
åben legeplads og klubtilbud.

Den samlede pris er sat til
7.8 mio. kr. Foreningen satser
dels på fondsmidler og dels
på, at Skanderborg Kommune
rent økonomisk vil lege med.

"Vi kan se fra flere undersø-

gelser, at antallet af børn og
unge, der er fysisk aktive, er
faldende. Og det vil vi gerne
gøre noget ved med denne
multipark," siger Anne Heea-
ger, der er formand for Skan-
derborgs aktive mil.

Hjul som
omdrejningspunkt

Hun tilføjer, at undersøgelser
også viser, at børn og unge er
særdeles glade for aktiviteter på
hjul, eksempelvis løbehjul.

"Derfor bliver hjul et omdrej-
ningspunkt i multiparken, men
der skal også være plads til
mange andre ting. Det kunne
være faciliteter til boldspil som

floorball," forklarer Anne Heea-
ger og fortsætter:

"Vi forestiller os, at man sag-
tens kan indtænke foreningsfa-
ciliteter med faste træningsti-
der i et miljø med 'fri leg for al-
le'."

Anne Heeager påpeger, at
området omkring Sct. Georgs-
gården er bynært og dermed til-
gængelig til fods.

"Rigtig mange borgere i og
omkring Skanderborg vil bo
tæt på multiparken. Det skal
også med, at der sker andre
gode ting i området i øjeblik-
ket, blandt andet byggeriet
Randløv Vænge på Vroldvej,"
siger hun.

Drøm om 
multipark i Skanderborg
Går alt vel, står en
ny multipark klar i
2022 ved Sct. Ge-
orgsgården 

Af Claus Sonne

Multiparken skal både indeholde traditionelle boldbaner og områder til 'fri
leg'. Skitse: Nodo Arkitekter

Foreningen 'Skander-
borgs nye mil' drømmer
om en multipark ved Sct.
Georgsgården i Skander-
borg. Skitse: Nodo Arki-
tekter

Sct. Georgsgården i Skanderborg fylder i 2020 50 år. Håbet er, at den nye
multipark står klar til fødselsdagen.

FAKTA

Stem og støt
multiparken
Du kan være med til
at støtte den ønskede
multipark uden at
svinge Dankortet.
Multiparken er nemlig
et af de projekter, der
i regi af RealDanias
Underværks-projekt
kan stemmes på. 
'Skanderborgs aktive
mil' har ansøgt om 1
mio. 'Underværkskro-
ner'. Du kan stemme
på projektet på
www.undervaerker.dk
(søg på Skanderborg)


