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Nyheder – Ebbe Skjalmssøn
Til Spejdere og forældre
Der sker så meget spændende for tiden, så I får lige et nyhedsbrev
VIGGATORP: Vi er kommet godt i gang med aktiviteter i vores nye hytte, det bliver rigtig godt. Der er en del praktiske
opgaver der skal laves, vi er ved at få et overblik over hvad vi må lave selv og hvad kommunen står for.
Vi ved dog at vi som minimum får brug for hjælp til:
• at slå græs
• ordne en masse brænde
• male indvendigt (Niels har allerede skaffet en masse maling via sit netværk – tak)
Vi planlægger på at starte sommerlejren med en arbejdsdag d. 4. juli fra 11-16, efterfulgt af fælles aftensmad –
så forældre må gerne reservere dagen.
LISELUND: Vi arbejder stadigvæk benhårdt for at få råderet over et grønt område ved
Liselund (imellem boldbanen og flagstangen), hvor vi vil have et bålsted + bålhytte +
måske shelter.
I udkastet til lokalplan som er i høring i øjeblikket, så er området udlagt til
parkeringsplads!
Vi arbejder fortsat sammen med Ganløse Bylaug, som forsøger at sikre at Hovedhuset
ikke bliver solgt samtidig med resten, men at man beholder Hovedhuset i mindst 3 år,
således der er mulighed for at vise om et medborgerhus / kulturhus vil fungere. Vi er
meget enige, da vi ud over det det grønne område gerne vil have adgang til toilet, vand,
køkken og et skab til materialer.
Vi har brug for jer!
•

•

•

I morgen – mandag d. 15. juni. Kl. 19-20.30 er der virtuel borgerinddragelse hos Egedal Kommune… Link er
ikke kommet op endnu, men forventes at ligge her:
https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2020/maj/virtuelt-borgermoede-om-lokalplan-for-liselund/
eller
https://www.egedalkommune.dk
Det er vigtigt at mange logger på og følger debatten!
Vi har gang i en underskriftsindsamling sammen med Ganløse Bylaug, vi går rundt i hele byen, men vi får ikke
fat på alle. Det er også muligt at deltage ved at sende en mail til bevarliselund@gmail.com og skrive ”Jeg
støtter bylaugets forslag om Liselund” samt dit navn og din adresse. Alle i hele kommunen opfordres til at
skrive under, selv om vi kun har kapacitet til at stemme dørklokker i Ganløse.
Høringssvar og læserbreve er meget velkomne for at vise vores politikere at vi er mange der mener at vi ikke
kun skal spare, men også skal udvikle kommunen.

Derudover bliver der filmet på Viggatorp i morgen d. 15. juni, med henblik på at få lavet baggrundsmateriale til en
senere streaming omkring Spejder i Ganløse, det forventes at der streames d. 25. juni kl. 17 fra Liselund (så hvis der er
nogle spejdere der vil på Liselund og lave bål, bygge med rafter, eller ud på Grønningen med sæbekassebiler så sig til
så vi kan planlægge noget.)
Mvh. Lederne

