Munkebo multipark
Munkebo var i årevis synonym med Lindøværftet, så da værftet drejede nøglen
om i 2012, stod byen med en række udfordringer. De 5.500 borgere manglede i
den grad noget at være fælles om. Samtidig var det vigtigt, at byen fremstod så
attraktiv, at den kunne holde på de unge, lokke nye borgere til og tilbyde oplevelser til turister fra Fyn og det øvrige Danmark.

Idyl for alle pengene i den gamle tørvemose.

En gruppe borgere, foreninger og institutioner gik derfor i 2008 sammen om et
projekt, der gik ud på at etablere en bypark, som kunne være et samlingspunkt
for hele byens befolkning. Gruppens blik faldt på den gamle tørvemose mellem
Bycentervej og Garbæksvej og tæt på idrætshal, fodboldbaner m.m. Der havde
senest været gravet tørv i mosen under 2. Verdenskrig og området lå hen som et
uplejet vildnis.

Ideen om at anvende tørvemosen til parkformål var i øvrigt ikke ny. Tilbage i
1964 blev tanken luftet af den kendte byplanarkitekt, Professor Peder Bredsdorff, men blev dengang skrinlagt af hensyn til andre – og på det tidspunkt –
mere påtrængende anlæg.
Initiativtagernes arbejde blev formaliseret med oprettelsen af Den Selvejende Institution Munkebo Bypark i januar 2012, og de følgende 3 år blev der arbejdet
intenst med at udarbejde planforslag og ansøge fonde om tilskud til etableringen.
Belønningen kom i sommeren 2015, hvor det lykkedes at samle finansiering til
projektet med i alt ca. 22 mio. kr., primært via en stor donation fra A.P.Møller
Fonden, men også Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet og Kerteminde Kommune bidrager.
Borgmester Hans Luunbjerg og Parkens formand, Klavs Norup Lauridsen har taget første
spadestik.

Herefter kunne projekteringsarbejdet
gøres færdigt, entreprenørerne udvælges og anlægsarbejdet gå i gang. Første
spadestik blev taget 17. juni 2015 og
præcis et halvt år senere, 17. december
2015, blev parken officielt indviet under
det nye navn, Munkebo Multipark.
Det mest iøjnefaldende element i Munkebo Multipark er Fyns største skaterbane. Fra eftermiddag til sen aften er banen fyldt med børn og unge i akrobatisk udfoldelse på skateboards eller løbehjul. Skaterbanen er mere korrekt sagt en skaterbowl, og den er allerede blevet
et tilløbsstykke for unge fra hele Fyn.
I tilknytning til områdets
forskelligartede landskab
med skov, oprensede søer,
mose, eng og græsarealer
har landskabsarkitekterne
Møller og Grønborg skabt
tre aktivitetsplatforme med
kodeordene sport, friluftsliv
og leg.
Foruden sportsområdet
med den populære skaterbowl er her bål- og grillplads ved den lille sø. En
gangbro inviterer til nærmere udforskning af søen,
Skaterbowlen er et stort tilløbsstykke.
og pittoreske shelters tilbyder læ for vind og vejr og
rum for undervisning i naturkundskab. De tjener også til overnatning i det fri
for eventyrlystne børn og voksne eller til bare at sætte sig og nyde en stille stund
i naturen med venner og bekendte.

For de legesyge er her et spektakulært klatrestativ, en Tarzanbane og udstyr til balanceleg. Flere meter høje gynger,
hvis form symboliserer kranerne på Lindøværftet, vil
sørge for sommerfugle i maven
til alle, som tager en tur.
Det store anlægsarbejde omfatter endvidere tværgående
stier og gangbroer samt et 1,6
kilometer langt asfalteret og
oplyst loop, der binder hele
området sammen.
Den idylliske shelters- og bålplads ved den store sø.

Mange foreninger, store som
små, har været involveret i de otte år, det har taget at realisere visionen om at
omdanne den gamle tørvemose til moderne bypark. Mottoet for Munkebo Multipark er "Din, min og vores", for det gælder om at holde det enestående folkelige
engagement levende.
For de legesyge: tarzanbane og gynger ved den lille sø.

Derfor er man også allerede
langt i planerne om en årlig
skaterturnering, og en Multiman Triatlon i parken er
på programmet i foråret
2016.
"Parken er et symbol på, at
der sker noget i Munkebo,
og at vi har noget, ingen andre har".

