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Vedr. Projekthuset Østerpol, Klintevej 335
Fra marts måned 2014 har vi som et fællesskab af lokale kræfter og
Kommunens projektansvarlige for Landsbyplaner oprettet projekthuset
Østerpol på Klintevej 335. Huset er en ejendom, som er opkøbt til
nedrivning af kommunen. Nedrivningen er af forvaltningen blevet udsat så længe
Landsbyplanprojektet kører; til og med januar 2015. Landsbyplanprojektet blev godkendt af
Kommunalbestyrelsen den 19. september 2013.
Imidlertid er projekthuset blevet en stor succes: på mange måder!
I de sidste 4 måneder er der ved frivilligt arbejde og lokale sponsorater af inventar og maling blevet
istandsat både hus og have. Der er indrettet mødelokale, kontor og kælder til lokalhistorisk
udstilling og huset benyttes flittigt.
Der holdes møder både i Lokalråd og Borgerforening, samt i den nyetablerede Initiativgruppe for
Forening Kulturhus på Østmøn. Vi har holdt flere lokale arrangementer i tilknytning til, og i huset,
hvor mange lokale har deltaget. Her skal siges, at huset ikke overtager Forsamlingshusets
funktioner og tilbud, da det har en meget mindre skala og således er mere velegnet som
medborgerhus i forhold til mindre arrangementer.
Eksempelvis er en projektgruppe i fuld gang med at sætte en lokalhistorisk udstilling op i huset,
som de selv har udarbejdet med tilknytning til Lokalhistorisk Arkiv og som åbner snarest. Her
indgår, at der indbydes til fortælleaftener, hvor lokale kan komme med de mange historier om
Østmøn, som kun findes i erindringen og som historier.
Huset danner platform for netværk; der er i kraft af huset som lokalt samlingspunkt opstået helt nye
kontakter og projektgrupper omkring lokalt forankrede udviklingsprojekter, erhvervsnetværk,
anlægsprojekter og projekter for opstående tomme grunde efter nedrivninger. Disse er i høj grad
sammenflettede med projektet Landsbyplaner, som på nuværende tidspunkt er igangsætter og
facilitator af mange af de spirende projekter.
Vi vil herfra gerne tilkendegive ønsket om en fortsættelse af projekthuset Østerpol efter
Landsbyplanprojektets ophør. Både som lokalt samlingssted, projektværksted og i høj grad som
udgangspunkt for lokal drevet videreførsel og udmøntning af Landsbyplaner.
Der er mange ildsjæle i hele lokalområdet Østmøn. Det har vist sig at et lokalt projekthus har skabt
mulighed og platform for at en hel række idéer, aktiviteter og projektforslag har kunnet
sammentænkes, konkretiseres og at nogle af dem allerede udføres.

Vi forslår, at kommunen fremover, muligvis i en forsøgsperiode mindst frem til medio 2016, driver
Østerpol. Efter forsøgsperioden kunne ordningen evalueres.
Indtil nu, har lokalsamfundet bidraget med arbejdskraft og materialer. Nu, hvor vi kan konkludere
en tydelig gevinst for vores lokalområde, vil vi gerne have kommunen til i at tage ejerskab i
fællesskab med os. Vi vil stadig gerne bidrage med arbejdskraft til at vedligeholde og drive huset.
Med venlig hilsen

