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Bygdegårdsföreningen påbörjade Leader-
projektet i juli 2012 för att förbättra ute-
miljön runt bygdegården. Mona Bodin
som är projektledare berättar:

– Vi har byggt två altaner, en på bak-
sidan och en på framsidan samt en grill-
plats på baksidan.Den stora grillen kun-
de vi köpamycket förmånligt av ett före-
tag på orten. Grillplatsen invigdes i ok-
tober.

De har också gjort en skogslekplats
med sandlåda och barkat ett träd och
lagt ut det så att barnen kan klättra.Någ-
ra dagmammor hyr bygdegården flera
gånger i veckan och då är barnen på lek-
platsen och leker.De små ärmycket nöj-
da med den nya stora sandlådan.

I arbetet med allt detta har det delta-
git ett trettiotal personer, och man har
hittills samlats tio gånger för att arbeta
med bygdegårdens utemiljö. En arbets-
grupp på fyra personer har fördelat arbe-
tet vid träffarna. Det har också handlat
om att röja och göra fint runt huset. Till
det lite större arbetet har man lejt bland
annat en grävmaskin.

–När vi träffats och jobbat har vi haft
väldigt roligt, det har varit somuppslupp-
na fikastunder, säger Mona.

Frivilliga krafter har hjälp till med att
anlägga gräs och grusa gångar så att det
har blivit en skarp avskiljning mellan
grus och gräs. Man har även flyttat par-
keringen en bit bort, till en gräsplan som
man har gjort i ordning. Detta har gjort
att det blivit en säkrare trafikmiljö vid
bygdegården – inte minst för barnen.

Förra våren sökte man Leadermedel
för att kunna göra allt detta. Man fick
130 000 kronor.

–Detta räcker till detmesta,men för-
eningen får nog lägga till lite i slutet.
Schaktningen blev dyrare än vad vi hade
räknatmed – vi fick bland annat spränga
en sten, fortsätter Mona.

De är mycket nöjda med resultatet.
– Det finns verkligen enmöjlighet till

sommaraktiviteter nu, menar Mona.
Men det blir först till våren som vi kan
börja använda de fina omgivningarna.

Allra bäst blir det för barnen,men bra
blir det för alla är en slutsats.

Österundagården i Enköping är en
aktiv och levande bygdegård somnu står
bra rustad även för uteaktiviteter.

Stor satsning
på utemiljö
i Österunda-
gården

Utemiljön runt Österunda
bygdegård har förbättrats med
hjälp av medel från Leader.
Många frivilliga krafter har lagt
sin fritid på att göra omgiv-
ningarna användbara för både
äldre och yngre.

Stella Jansson inviger den nya sandlådan
med lite hjälp av farmor Armi Sundqvist.

Berndt Andersson och Sture Eriksson bidrar med sina yrkeskunskaper vid bygget av grill-
platsen.

Berndt Andersson och
Mona Bodin klipper in-
vigningsbandet
i november 2012.
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Det sista året för denna program-
period av Leader har börjat. Det är
lämpligt att höra efter om det finns
medel kvar att söka för något ut-
vecklingsprojekt.
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