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Talkoandan mår bra

Här byggs nytt för Ankaret

LARSMO 
KOMMUNS

•  LARSMO DISC GOLF COURSE:  18 hål   I   par 59   I   2128 meter      •  BOSUND FRISBEEGOLFBANA:  18 hål   I   par 60   I   1508 meter

www.larsmo.fi

• Området vid Sandlunden 
är för tillfället en byggarbets-
plats. Mot Larsmovägen reser 
sig en helt ny byggnad som 
ska inrymma stödboendet 
Ankaret med tio platser. Bo-
endet har länge varit trång-
bott och den nya byggnaden 
är efterlängtad. Samtidigt 
byggs också ett utrymme för 

Sandlundens dagverksamhet 
Daglunden, plus ett nytt cent- 
rallager. Det gamla Ankaret 
ska i framtiden byggas om till 
ett demensboende.

Det är kommunens fastig- 
hetsbolag Rönnliden Invest 
som bygger och de nya ut-
rymmena väntas vara inflytt-
ningsklara till sommaren.

Frisbeegolf lockar allt fler och nu finns två 18-hålsbanor 
i kommunen – i Idrottsparken och i Bosund. Båda är byggda 
med talkokraft, precis som den förstorade boulebanan. 

• Att frisbeegolf är populärt just 
nu går det inte att miste på. Ef-
ter att den nya banan i terrängen 
kring Idrottsparken öppnade har 
det varit kö vid korgarna.

– Det är roligt att se att så 
många hittat hit. Vi har också 
fått bra feedback från spelarna, 
säger Caj Svenfelt som varit med 
och byggt banan.

Banan är planerad av Miro 
Joutsen och har byggts av kom-
munen i samarbete med ett fli-
tigt talkogäng. Talkokvällarna har 

lockat ett tjugotal entusiaster.
– Vi är några som har lagt ner 

närmare 300 talkotimmar var. 
Mest jobb har det varit med att 
hugga ner träd längs banan.

Bosund var först ut med en 
egen frisbeegolfbana redan i fjol 
och i höst har banan byggts ut 
med ytterligare nio hål. Även där 
har arbetet skett med frivilliga 
krafter. Bosundbanan finns i an-
slutning till skidspåret vid skolan, 
och erbjuder både enklare och 
mer utmanande banor.

– Det är fint att se att talko- 
andan fortfarande lever kvar så 
starkt, säger Caroline Smedberg, 
chef för välfärdstjänster.

Det händer överlag mycket 
i Idrottsparken just nu. Boule-
banan mellan Cronhjelmskolan 
och kommungården har under 
hösten förstorats – också det 
tack vare talkokrafter. För arbe-
tet står Larsmo pensionärsföre- 
ning och finansieringen ordna-
des i form av ett Leaderprojekt.
Banan har nu tio spelplaner och

plats för betydligt fler spelare. 
Just nu finns det ett trettiotal 
aktiva boulespelare i kommu-
nen, men pensionärsföreningen 
hälsar att fler ryms med.

Har du laddat 
ner appen?
• Kommunen har nu en 
egen app där du smidigt 
kan sköta ärenden och 
få aktuell information 
om vad som är på gång 
i kommunen. Här kan du 
göra felanmälningar, bo- 
ka utrymmen och ha koll 
på lediga jobb och tom-
ter. Kolla också gärna in 
vår webbshop.

Appen kan laddas ner 
via Google Play och App 
Store.  

• Snart får alla cyklister ett nytt 
ställe att samlas på. Den nya 
skejtparken och pumptrackba- 
nan Pump’n sk8 intill Cronhjelm-
skolan är fem före klar. I höst har 
banan asfalterats.

På en pumptrack kan du öva 
både balans och styrka. Den våg-
formiga banan med olika kurvor 
är perfekt för olika trick och 
hopp, och passar även för spark-
cyklar och skateboards.

– Vi ser fram emot att banan 
ska bli en ny populär samlings-
plats för barn och ungdomar. 
När den är klar bjuder vi in till 
invigning, håll utkik i våra kana-
ler, säger Caroline Smedberg.

Pump’n sk8 
ska locka unga
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