Projekt "Gyrstinge i bevægelse"
Projektbeskrivelse:
Lokalrådet i Gyrstinge & Ørslevvester repræsenterer alle områdets beboere og varetager de
forskellige almene interesser, der knytter sig til området. Lokalrådet arbejder med en helhedsplan
for området, der har til formål at videreudvikle lokalområdet og gøre det mere attraktivt for nye
tilflyttere og besøgende, samt styrke de lokale virksomheder, institutioner og foreninger.
Indsatser:
Projekt Gyrstinge i Bevægelse er et lokalt projekt, hvor de lokale foreninger, virksomheder og
mange frivillige samarbejder om at etablere en aktivitets- og samlingssteder i lokalområdet.
Projektgruppen har udarbejdet en brugerundersøgelse blandt foreninger, institutioner og borgere
i Gyrstinge/Ørslevvester for at kortlægge, hvilke aktiviteter og redskaber der har størst interesse..
Ud fra resultatet er det besluttet at etablere en aktivitetsplads og samlingssted samt træningsruter
i lokalområdet.
Aktivitetspladsen og samlingsstedet er frit tilgængeligt og placeres midt i Gyrstinge by tæt på
Landsbyhus, vandrerhjem, institutioner og idrætsforening. Aktiviteterne er sammensat, så der er
udendørs motionsmuligheder for alle uanset niveau, køn og alder. Der vil også være mulighed for
overdækket ophold på pladsen. Det er en oplagt mulighed for institutionerne og foreningerne at
bruge området i forbindelse med pasning, undervisning og idræt i dagtimerne på hverdage.
For at skabe en sammenhæng for hele lokalområdet etableres der ruter med QRkoder, som
placeres i den smukke natur rundt om Gyrstinge og Ørslevvester. Ruterne forventes at kunne
tiltrække besøgende til området samt inspirere de lokale institutioner, foreninger og borgere til
at færdes mere i den smukke natur i hele lokalområdet og dyrke motion og friluftslivet. QR
koderne vil blive placeret forskellige steder på ruterne og kan kodes til brug i undervisning, til
træningsøvelser og til orienteringsløb.
Projektet indeholder mange ulønnede timer, der bliver brugt til projektarbejde både før, under og
efter, projektet er afsluttet. Der genereres et overskud til egenfinansiering igennem forskellige
aktiviteter både lokalt og udenbys. Medfinansiering opnås gennem sponsorater fra fonde, puljer
og virksomheder i Danmark.
Udbytte
 Projektet vil gennem lokal udvikling skabe og synliggør en større livskvalitet i hverdagen for
borgere.
 Projektet fremmer bosætning i lokalområdet ved at understøtte forenings- og kulturrelaterede
aktiviteter.

 Projektet vil styrke muligheden for at fremme sundhed, motion og friluftslivet.
 Større interesse for lokalområdet som følge af flere spændende aktiviteter og faciliteter for alle
aldersgrupper.
 Børn og unge får et uformelt sted at mødes med mulighed for både ophold og motion efter
interesse, dette kan være med til at forebygge ungdomskriminalitet blandt lokale børn og unge.
 Udvikling og etablering af natur tilgængelighed og rekreative områder for lokalbefolkningen,
besøgende og turister.
 Fastholdelse og styrkelse af skole- og pasningsfaciliteter.
 Institutioner og foreninger vil bruge området + naturruterne i lokalområdet til undervisning,
idræt og til socialt ophold.
 Aktivitets- og samlingsstedet vil være let tilgængeligt for handicappede.

Videreudvikling:
Undervisning til lokale instruktører i crossfit og udendørs fitness redskaber. Lokale instruktører vil
løbende afholde events på aktvitetspladsen. Ruterne med QR-koder vil blive lagt på oversigten
over ruter i naturen. To gang om året vil der blive arrangeret aktivitetsdag på ruterne (både gang
og løb) Der vil efter opførsel af projektet løbende være evaluering, dette vil ske vha.
brugertilfredsheds undersøgelser.

Driftsudgifter:
Området er opført i vedligeholdelsesfrie materialer, som har en lang levetid fra leverandør. For at
sikre at området fremstår pænt og i god stand planlægges lokale arbejdsdage, når behov opstår.
Ordensregler udarbejdes for området, inden det tages i brug, i samarbejde med lokale foreninger
og institutioner. Disse offentliggøres på pladsen. Der fastsættes kontaktpersoner/foreninger som
kontaktes, hvis ordensreglerne ikke bliver overholdt. I tilfælde af grov hærværk kontaktes politiet.

