
Byparken (det gamle stadion) og Hytten. 

Hvordan holder vi området pænt og indbydende for byens borgere? 

Gredstedbro har fået en Bypark. Det er det gamle stadion i Vestergade, det drejer sig om.  I har formentlig 

lagt mærke til, at bestyrelsen og nogle frivillige har anlagt et virkelig pænt område til rekreative formål. 

Borgerforeningens mål med projektet er selvfølgelig, at byens borgere skal have en lokalitet, hvor det er 

muligt at mødes med andre borgere om forskellige aktiviteter. Det er imidlertid ikke uden problemer med 

et sådant fælles område, for hvem skal vedligeholde det, så det fortsat vil være inspirerende at benytte. 

Der er to problemer, som kræver en løsning, inden det hele forfalder. Det ene problem er det med 

vedligehold, altså at holde området nogenlunde frit for ukrudt. Såfremt du har lyst at være med til at holde 

byparken fri for ukrudt, rive lidt og gøre pænt i det hele taget, kontakt da venligst Hans Toft Hansen. 

Det andet er renholdelse af bålpladsen og hytten. Det er fortrinsvis unge mennesker, der tilbringer aftnerne 

i området til daglig. Det er alt sammen rigtig godt, og det er de unge mennesker vel undt at have dette 

samlingssted.  Men – for der er et men – Hvis hytten også skal kunne bruges af familier med børn til f.eks. 

at fejre børnefødselsdag eller andet, hvad der helt klart har været meningen fra starten, skal der jo også 

være et system til renhold af både hytten og arealet.  

Borgerforeningen har hængt nogle ordensregler op et par steder i hytten, og blev disse ordensregler fulgt, 

var der ingen problemer og ingen grund til denne henvendelse. Vi er et par stykker (undertegnede), som 

har påtaget os indtil videre at gøre rent en gang imellem, men i det lange løb er det ikke holdbart, og vi 

efterlyser derfor en varig løsning på problemet.  

 Vi vil derfor opfordre alle jer, som har børn, der benytter området, til at snakke med dem om problemet og 

måske tilbyde dem at hjælpe med rengøringen. Hvis I som forældre snakker sammen, kunne I måske være 

med til at gøre en indsats, som ville være til gavn for hele byen. 

Der er også en anden mulighed. Nemlig den, at nogle borgere påtager sig at gøre rent f.eks. en gang om 

ugen. Og det bliver så den næste opfordring. Hvis du har lyst til at gå i hytten med kost og skovl en gang 

om ugen efter en turnus, kontakt da venligst Ole Steinmeier.   

Endelig har vi også tænkt os at snakke med de unge mennesker, når de begynder at komme igen, om måske 

få lavet et lille udvalg til løsning af problemet. Vi vil selvfølgelig selv være med i et sådant udvalg, men det 

ville være rigtig godt, at de unge også havde en eller to repræsentanter i udvalget. 

Hans Toft Hansen, Valmuemarken 1, tlf. 75 43 16 18 

Ole Steinmeier,       Valmuemarken 3, tlf. 75 43 12 78 

Hvis du, efter at have læst ovenstående, er interesseret i at yde en indsats, kan du møde Hans og Ole samt 

evt. en repræsentant fra Borgerforeningens bestyrelse  i Byparken ved hytten tirsdag d. 14. maj kl. 19.00.  


