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Haluatko saada lisää tietoa kunnan ajankohtaisista asioista? Seuraa meitä somessa ja Larsmo- apissa. www.larsmo.fi

Talkoohenki elää ja voi hyvin

Lisäätiloja rakenteilla Ankaretille

•  LARSMO DISC GOLF COURSE:  18 reikää   I   par 59   I   2128 metriä      •  BOSUND FRISBEEGOLFRATA:  18 reikää   I   par 60   I   1508 metriä

• Sandlundenin alue on tällä 
hetkellä rakennustyömaa.

Luodontien läheisyyteen 
kohoavaan aivan uuteen ra- 
kennukseen on tulossa kym-
menen uutta paikkaa Anka-
retin tukiasuntolaan. Asunto- 
lassa on jo kauan kaivattu hel-
potusta tilanpuutteeseen ja 
uutta rakennusta on pitkään 
kaivattu. Samalla rakenneta-

an myös tilat Sandlundenin 
päivätoimintaa Daglundenia 
varten sekä uusi keskusvaras- 
to. Ankaretin vanhat tilat muu- 
tetaan tulevaisuudessa de-
mentiapotilaiden asumisyksi-
köksi. Rakentamisesta vastaa 
kunnan kiinteistöyhtiö Rönn-
liden Invest ja uudet tilat on 
määrä valmistua kesään men-
nessä. 

Frisbeegolf vetää puoleensa yhä enemmän harrastajia ja nyt 
kunnasta löytyy jopa kaksi 18-väyläistä rataa – Urheilupuistosta 
ja Bosundista. Molemmat radat on rakennettu talkoovoimin, 
aivan kuten suurennettu boule-rata. 

• Frisbeegolfin tämänhetkisen 
suosiosta ei voi erehtyä. Koreille 
on ollut tunkua sen jälkeen, kun 
Urheilupuiston maastossa sijait-
seva uusi rata avattiin. 

– On hauskaa nähdä, että niin 
moni on löytänyt tänne. Olemme 
myös saaneet hyvää palautetta 
pelaajilta, sanoo rataa mukana 
rakentamassa ollut Caj Svenfelt.

Radan on suunnitellut Miro 
Joutsen ja sen rakentamisesta 
vastaa kunta yhteistyössä ah-
keran talkoojoukon kanssa. Tal-
kooillat ovat houkutelleet noin 

kaksikymmentä innokasta har-
rastajaa. 

– Meistä muutama on ahkeroi- 
nut jopa lähemmäs 300 talkoo- 
tuntia. Eniten työtä on vaatinut 
puiden raivaaminen pitkin rataa. 

Bosund oli jo viime vuonna 
ensimmäinen omalla frisbeegolf- 
radallaan ja tänä syksynä rataa 
on laajennettu vielä yhdeksällä 
reiällä. Myös tämä työ on tehty 
talkoovoimin. Koulun hiihtola-
dun varrelta löytyvä Bosundin 
rata tarjoaa sekä helpoimpia että 
vaativampia ratoja.  

– On hienoa nähdä, että tal-
koohenki elää vielä niin voimak-
kaasti, sanoo hyvinvointipalvelu-
jen johtaja Caroline Smedberg.

Urheilupuistossa tapahtuu 
muutenkin paljon kaikenlaista 
juuri nyt. Cronhjelminkoulun ja 
kunnantalon välissä sijaitseva 
boule-rataa on syksyn aikana 
suurennettu – kiitos tästä kuuluu 
myös tässä tapauksessa talkoo- 
väelle. Työstä vastaa Luodon elä-
keläiset ja rahoitus järjestyi Lea- 
der-hankkeen kautta. 

Radalla on nyt kymmenen peli- 

kenttää ja tilaa löytyy näin ollen 
useammalle pelaajaporukalle. 
Kunnassa on juuri tällä hetkellä 
noin kolmekymmentä aktiivista 
boule-pelaajaa, mutta eläkeläis- 
yhdistys ilmoittaa, että mukaan 
mahtuu vielä lisää pelaajia. 

Oletko jo 
ladannut apin?
• Kunnalla on nyt oma 
sovellus eli appi, jonka 
kautta voit helposti asi-
oida ja saada ajankoh-
taista tietoa kunnassa 
meneillään olevista asi-
oista. Voi tehdä vikail-
moituksia, varata tiloja 
ja saada tietoa vapaana 
olevista työpaikoista ja 
tonteista. Myös verkko- 
kauppa löytyy apista.

Appi on ladattavis-
sa Google Playn ja App 
Storen kautta.  

• Kaikki pyöräilijät saavat kohta uu-
den kokoontumispaikan. Uusi skeit-
tipuisto ja pumptrack-rata Pump’n 
sk8 Cronhjelminkoulun vieressä 
on miltei valmis. Tänä syksynä on 
radan asfaltoinnin vuoro. Pump-
track-radalla voit harjoitella sekä 
tasapainoa että voimaa. Aaltomuo-
toinen rata on täydellinen erilaisille 
tempuille ja hypyille ja sopii myös 
potkulaudoille ja skeittilaudoille.  

– Odotamme innolla, että ra-
dasta tulisi uusi suosittu kokoon-
tumispaikka lapsille ja nuorille. Sen 
valmistuessa kutsumme avajaisiin, 
ilmoitamme tästä kanaviemme 
kautta, sanoo Caroline Smedberg.

Pump’n sk8, 
nuorten uusi 
suosikkipaikka
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