pressemeddelelse
Åbent hus i Ålbæk Strandpark
Ved Lihme i Vestsalling – 20 km vest for Skive – ligger
Ålbæk Strand, der med sin børnevenlige sandstrand og
gode beliggenhed altid har været et tilløbsstykke om
sommeren. En lokal arbejdsgruppe har gennem de
seneste år udviklet idéen til Ålbæk Strandpark, et
projekt, der udnytter eksisterende kvaliteter og afdækker
udviklingsmulighederne ved Ålbæk Strand.
Lørdag den 3. maj kl. 10.00 inviterer arbejdsgruppen alle
interesserede til åbent hus, workshop og aktivitetsdag
med ”hovedkvarter” hos områdets største turismeaktør,
Limfjords Camping og Vandland.
Arbejdsgruppens talskvinde, Lone Børmark fra Ålbækparken, fortæller: -Idéen om Ålbæk Strandpark
er opstået hos lokale brugere og aktører, som satte sig sammen for at diskutere forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af området. Hun uddyber: -Vi har haft mange ideer i spil og har
gennem hele forløbet fået stor opbakning fra Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter til at få ideerne samlet i et projekt.
Ud over workshoppen, som konsulentﬁrmaet Bascon står for – og som er åben for alle interesserede
– byder eftermiddagen på en lang række spændende aktiviteter for hele familien. Dagen afsluttes
med et støttearrangement for den udspringsponton, som arbejdsgruppen håber at kunne etablere
ved Ålbæk Strand allerede i år. I forbindelse med støttearrangementet vil der være et let traktement.
Ålbæk Strandpark er en del af Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”, der sætter fokus på, hvordan
livskvaliteten i yderområderne kan styrkes gennem aktivering af stedbundne potentialer.
Frem til august måned beﬁnder projektet sig i en udviklingsfase, hvor proceskonsulentﬁrmaet
Bascon er tilknyttet. Udviklingsfasen skal vise, om projektidéen er stærk nok til at modtage midler
til realisering fra Realdania.

Strandpark

Lone Børmark siger om Ålbæk Strandpark: -Det er håbet at skabe en smuk, velfungerende, aktiv og
sammenhængende strandpark, der integrerer områdets forskellige kvaliteter og funktioner - til glæde
for besøgende såvel som for beboere i området.
-Imidlertid er den lokale deltagelse og opbakning væsentlig for det videre arbejde, siger Lone Børmark
og opfordrer beboere, brugere, sommerhusejere og andre interesserede til at deltage i workshop og
eller aktivitetsdagen ved Ålbæk Strand den 3. maj.

Program

Yderligere oplysninger

10.00
10.30

Workshop/aktivitetsdag ﬁnder sted ved
Limfjordscamping og Vandland
Ålbæk Strandvej 5, Lihme
7860 Spøttrup

12.30

Velkomst og rundstykker
WORKSHOP VED BASCON:
vandring i grupper - spørgsmål og aktiviteter
Opsamling og afslutning
Tegnekonkurrence for børn

www.skive.dk/strandparken
EFTERMIDDAGSAKTIVITETER
(se tider i det endelige program)
Åbent hus på campingpladsen
Bålhygge med snobrød og pølser
Fri adgang til legeplads
De Rullende Biologer
Guidede ture i området
Støtteaktiviteter for
De Danske Hospitalsklovne
Amerikansk lotteri
(endeligt program er under udarbejdelse)
17.30

Talskvinde (presse):
Lone Børmark, mobil 24910091, mail boermark@gmail.com
Kontaktperson (projekt):
Sune Schmidt, mobil 61300035, mail sch@skiveet.dk
Åben Facebookgruppe:
Stedet Tæller – Ålbæk Strandpark

LET AFTENSMAD (gratis) i forbindelse med
støttearrangement for den udspringsponton man
håber at kunne etablere i området i år.

Strandpark

