Pressemeddelelse

Brugeraftalen med kommunen underskrevet…

Ved Byforums sommermøde på Guldhøj torsdag 13. Juni blev den ”røde tråd” for
”åbningen” af Guldhøj klippet over og samtidig var der en borgmesterunderskrift på
Guldhøjs brugeraftale med Faaborg Midtfyn Kommune…
Byforums Sommermøde var det første arrangement i det nye foreningshus Guldhøj…
Foruden borgmester Hans Stavnsager deltog i alt 65 til mødet.
Der blev serveret en spændende buffet med lækker syrisk mad fremstillet af lokale
syriske damer…
Huset Guldhøj er en nystiftet forening, der holder til i en del af den tidligere Guldhøj
Skole. Lokalerne er stillet til rådighed af Faaborg Midtfyn Kommune.
Guldhøj er et hus i tre plan på 1.800 m2 fordelt med 600 m2 på hver etage. Der er mange
faciliteter til rådighed. Såvel lyse gode klasselokaler, en flot aula samt cafeområde med
køkken…
Guldhøj skal være et forenings- og medborgerhus med rum og plads, der kan tilgodese
alle borgere, der har lyst til at komme i huset… Forskellige foreninger, organisationer,
interessegrupper kan leje et lokale til en rimelig pris…
Der har været stor interesse fra foreninger og organisationer for at komme ind på
Guldhøj allerede. Frivillige arbejder hårdt, for at lokalerne kan blive klar til efter
sommerferien…
Der er lejere, der flytter ind med faste lokaler og foreninger der lejer et lokale en
fast dag hver uge eller hver anden. Er der behov for kun at leje et lokale i 2 timer, er det
også en mulighed.
Guldhøj får etableret en en god kraftig fiber internet forbindelse der giver en stabil WiFi i lokalerne. Til at styre lokaleudlejning og en del administrative opgaver ”kobler” vi os
på Conventus Bookingsystem.
Huset Guldhøj søger fondsmidler til køb af inventar og andet materiel, der er brug for til
at sætte dette projekt i gang…
Guldhøj projektet er udelukkende baseret på frivillighed…
Hent de nyeste informationer på www.guldhoj.dk eller følg os på Facebook
Pressemeddelelse 19.juni 2019 – Foreningen Guldhøj – Huset med plads til alle…
Billede tekster: 1) Borgmester Hans Stavnsager underskriver brugeraftalen…
2) Hans Stavnsager klipper den røde tråd over sammen med
formanden og næstformanden for foreningen Guldhøj
Troels Stubager og Helene Jakobsen

