GRØNNINGEN
Grønningen er en tidligere boldbane. Den er i
2015 omdannet som en del af "Projekt fremtidens forsamlingshus i Egense". Idéen er dels
nye muligheder for udeliv, dels udeaktiviteter
i kombination med indeaktiviteter i det nyomdannede forsamlingshus.
Forsamlingshuset og Grønningen drives af
Egense - Rantzausminde Beboerforening.
Huset og eller overnatning bookes ved
henvendelse til:
Mail: evaagger@hotmail.com - tlf. 40 14 49 26
Flere oplysninger på hjemmesiden:
www.egenseforsamlingshus.dk
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Sådan

du GRØNNINGEN!

Grønningen er frit tilgængelig for alle, der
hensynsfuldt og venligt ønsker at lege, spille,
hvile, spise, lave mad, sove eller bare sludre
lidt.

• Overnatning i telt eller hængekøjetelt er

kun for vandrere og cyklister - lokale eller
turister. Pris 30 kr. pr. person.
Er du i bil finder du en skøn campingplads
mindre end to km i retning mod vandet:
Rantzausminde Camping.

• Til bålet kan du samle træ på Åsen
- skær og hug ikke i levende træ.

• Sluk bålet når du forlader Grønningen.
• Kun én person i hver hængekøje, men du
kan hænge egen køje op på ledig krog.

• Respekter forsamlingshusets gæster.

Hvis der er arrangement i huset, er
området, markeret med rødt på tegning,
forbeholdt forsamlingshuset og dets gæster.

• Affald lægges i affaldscontainer.
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UDELIV PÅ GRØNNINGEN

SÅDAN BRUGER VI GRØNNINGEN
Kælkebakke

Hængekøjetelt
• Alle
er velkomne til frit at benytte Grønningen.
• Overnatning i telt eller
hængekøjer er kun for vandrere
Naturlejrplads
Bålplads
og cyklister - se opslag om naturlejrpladsens benyttelse
ved naturlejrpladsen. En overnatning koster 30kr/perGrønningen er en gammel kommunal boldbane.
son.
Indtil Rantzausminde Skole
blev
opført
med
tilhørende
•
Respektér forsamlingshusets gæster – hvis der er arUdekøkken med vandhane
idrætsanlæg var det her sognets beboere samledes og
rangement i forsamlingshuset er området fra og med
dyrkede boldspil, gymnastik og skydning. Grønningen
er
madpak kehuset og bag forsamlingshuset forbeholdt forKøkkenhave/højbed
anlagt foråret 2015Forsamlingshus
i sammenhæng medMadpakkehus
“Projekt Fremsamlingshusets gæster
Boldbane(markeret med røde prikker).
tidens Forsamlingshus i Egense”. Grønningen understøtter
• Bål må kun antændes i bålstedet – til bålet kan du samle
Affaldscontainer
en af idéerne for det ombyggede forsamlingshus:
at øge
nedfaldstræ på åsen – skær og hug ikke i levende træ.
tilgængeligheden ind og ud af huset og øge mulighederne
• Sluk bålet når du forlader pladsen.
for sammenhæng mellem aktiviteter inde og ude.
• Kun én person i hver hængekøje.

Grønningen er for alle – lokale og gæster. Her kan du lege,
Frugthave
slappe af, motionere, nyde og følge naturens gang, dyrke
grøntsager, høste frugt eller overnatte.

Grønningen indeholder endvidere en del af naturområdet
Egense Ås. Egense Ås slynger sig ca. 3,5 km mod øst ind til
udkanten af Svendborg. Her ligger Tankefuld, som er
Svendborgs bud på fremtidens bæredygtige bydel.
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