
Ø-ASEN HAR BRUG FOR 
HELE ØENS HJÆLP!

Holbæk Kommune har allerede øremærket 300.000 kr. til projektet 
(PULO-midler). Betingelsen for at få disse midler er dog, at vi selv 
kan medfinansiere projektet. 
Derfor beder vi nu om jeres hjælp til at realisere det nedskalerede 
projekt, som stadigt vil understøtte Ø-asens formål. 

Som Grundejerforening kan I støtte med det beløb, I har lyst til. 
Støtter I med mere end 500 kr.,vil jeres grundejerforening fremgå af 
den sponsorvæg, som vi opstiller ved den nye Ø-ase. 

Vi håber, at Orø-fællesskabet kan løfte indsamlingen i flok og vise 
Holbæk Kommune, at vi kan skrabe en god medfinansiering 
sammen. 

Hvis I ønsker at høre mere om projektet, eller om hvordan I kan 
støtte, må I endeligt kontakte os. 

De bedste hilsner 
Lasse Junget Hartmann  
Sponsoransvarlig, Ø-asen 
Tlf: 42 76 00 78 / lassehartmann85@gmail.com

Ø-ASENS FORMÅL 
Foreningens formål er at give en 
bred vi3e af Orø borgere, børn, 
unge, voksne, ældre samt turister 
og besøgende en gra:s mulighed 
for at bevæge sig i et ak:vt, 
udendørsmiljø.  
Ø-asen indeholder mulighed for 
læring og fysisk udfoldelse :l alle 
aldre. Det er meningen, at Ø-asen 
skal kunne :lbyde mange 
forskellige former for fysisk 
ak:vitet på forskellige niveauer, 
hvor der er mulighed for at lære, 
lege, spille, kondi:onstræne og 
være social. 
Sam:dig er formålet at skabe 
rammerne for et socialt 
samlingssted. 

Kære Grundejerforening
I Ø-asen har vi gennem det seneste 1,5 år arbejdet ihærdigt på at rejse midler til et ambitiøst projekt 
med at etablere en stor lege- og aktivitetsplads på arealet bag sportshallen. Trods mange timers frivilligt 
arbejde og professionel fondssøgning er det ikke lykkedes os at rejse midlerne til projektet. Vi har dog 
lagt så meget arbejde i projektet, at, vi synes, det vil være synd at opgive det helt. Derfor arbejder vi nu 
på et nedskaleret projekt, der som en start vil involvere: En bålhytte (52.500 kr.), en sky swing (48.195 
kr.), en hængekarrusel (23.145 kr.) og en minitrampolin (24.900 kr.) - inkl. opsætning og 
gummibelægning (disse er markeret på tegningen ovenover).
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