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Osted d. 13. marts 2010 
 
 
Tilbygning til Ostedhallen 
 
 
 
Som det sikkert er alle bekendt har Osted Idrætsforening og Osted Gymnastikforening i sommeren 
2009 søgt Lejre Kommune om en tilbygning til Ostedhallen. Tilbygningen vil rumme en multihal, fitness-
lokale, klublokale, små og store mødelokaler, kontorer med mere, et projekt som har plads til alle al-
dersgrupper og som, vi vil mene, vil kunne blive det kommende Osted Kultur og Idrætscenter.  
Skole og SFO samt vores ungdoms- og ældre medlemmer vil kunne bruge multihallen i dagtimerne, og 
om aftenen vil seniorer kunne benytte hallen til træning. Fitnesslokalet kan bruges af alle aldersgrupper 
hele døgnet, ligesom mødelokalerne kan bruges til møder, blomsterbinding, kortspil, udstillinger og 
meget andet – altså en bygning der vil kunne ”leve” hele døgnet.  
Vores foreninger har i første omgang fået afslag på ansøgningen, men har dog fået lovning på at 
Kommunen fortsat vil arbejde for, at der i fremtiden vil kunne komme en tilbygning til Ostedhallen. 
 
For at ”sætte ekstra skub i sagen” har vi besluttet at invitere hele Osted til et fællesmøde, hvor vi vil 
præsentere projektet og forhåbentligt kunne samle Osted-by bag ansøgningen, for på den måde at 
kunne lægge yderligere pres på Kommunen om at give bedre faciliteter for børn, unge, voksne og æl-
dre i Osted. Mødet afholdes tirsdag d. 13. april 2010 kl. 19:00 i Ostedhallen.  
 
Vi vil meget gerne have, at netop du, jeres forening, firma eller andre vil komme og være med til at for-
me det nye byggeri. Det er langt fra et færdigprojekteret byggeri vi står med. Vi er så tidligt i planlæg-
ningsfasen, at vi skal have alle ønsker med og det er netop jer, der skal give os gode ideer til at videre-
skitsere projektet. Det skal være sådan, at byggeriet kan opfylde alle de ønsker om lokaler, der er i 
Osted og den sydlige del af Lejre Kommune. 
Vi præsentere også vore planer for de erhvervsdrivende i Osted og omegn, da virksomhederne også vil 
kunne få fornøjelse og gavn af Osted Kultur og Idrætscenter.  
I vil måske tænke, hvad grunden er til at I modtager opfordringen til at deltage i mødet, men grunden er 
såre simpel: Jo bedre faciliteter der er i byen jo flere beboere, som vil give større omsætning og i sidste 
ende en bedre forretning for jer. Derudover vil der naturligvis være mulighed for, at I vil kunne benytte 
lokalerne.  
Udover de lokale foreninger, erhvervsdrivende med flere inviterer vi også hele Kommunalbestyrelsen 
og de politiske partier, så beslutningsgrundlaget skulle være i orden.  
 
Vi ved, at der er mange foreninger, interessegrupper og andre der mangler plads og lokaler til deres 
aktiviteter. Aftenskolerne vil kunne få gode lokaler til deres aktiviteter, vi vil kunne åbne en ”idrætsfri-
tidsklub”, ja der er mange muligheder med dette byggeri, som på en gang vil kunne løse det store 
pladsbehov der er i Osted og den sydlige del af Lejre Kommune. 
 
Vi vedlægger de foreløbige tegninger, hvor I kan se hvordan vi har tænkt lokalernes indretning og stør-
relse. 
Som det kan ses indeholder tilbygningen udover multihallen, der har en størrelse svarende til tre bad-
mintonbaner, også et stort fitnesslokale, hvor der kan være mange træningsredskaber, motionsmaski-
ner med videre. Der er også et stort mødelokale med plads til ca. 200 personer siddende ved borde. 
Lokalet kan opdeles med en foldevæg, så det kan bruges til et utal af arrangementer. Derudover er der 
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et klublokale, hvor børn, unge og ældre kan hygge sig med alle former for spil, PC cafe eller lignende. 
Udover dette er der flere små mødelokaler samt kontorer. Alle lokaler kan som nævnt bruges døgnet 
rundt, hvad enten det er morgen, formiddag, eftermiddag, aften eller nat.  
 
Vi er som tidligere nævnt så tidligt i projektet, at der naturligvis kan ændres i planerne. Det er derfor, I 
skal med til mødet og give jeres kommentarer til byggeriet og dets indretning. Vi håber, der vil komme 
rigtig mange og give deres mening, ideer og behov til kende til et nyt Osted Kultur og Idrætscenter. 
Kom derfor til mødet i Ostedhallen tirsdag d. 13. april 2010 kl. 19:00. 
 
Af vedlagte liste fremgår det hvem denne invitation er sendt til. Såfremt du mener, der er andre forenin-
ger, erhvervsdrivende eller andre der kan have interesse i at deltage i mødet, er du velkommen til at 
give dem en kopi af invitationen. Herudover bliver invitationen sendt ud via OIF’s Nyhedsbrev ligesom 
Kommunalbestyrelsen og partiforeningerne som nævnt vil få invitationen. 
Vi vil gerne understrege, at hvis du er en af dem der har fået invitationen som kopi, er det ikke fordi vi 
ikke har villet invitere dig direkte, vi har blot ikke ”kendt” dig. 
 
Hvis du har spørgsmål eller vil tilmelde dig til mødet er du meget velkommen til at bruge mailadressen 
jenspandersen@mail.dk eller sende/aflevere det til Osted Idrætsforening, Rønnens Kvarter 2, Osted, 
4320 Lejre eller på telefon 40 34 02 21. 
Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart hvis vi ved hvor mange der kommer, så tilmeld jer 
gerne. 
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