
Folkeoplysningsudvalget i
Søndersø Kommune har
158.050 kroner tilbage på
budgettet til brug for større
nyanlæg i 2006. Udvalget har
indstillet, at 72.000 kroner fri-
gives til Særslev Skyttehus,
hvor 50 meter banerne skal
udbygges, mens 16.050 kro-
ner skal anvendes på renove-
ring af hegn ved Morud Ten-
nisbane.

Tilbage er så 70.000 kro-
ner, som sandsynligvis frigives

til en ombygning af Søndersø
Klubhus, hvor et projekt ved-
rørende omlægning af køkken
og udvidelse af mødelokale er
under udarbejdelse.

Kommunalbestyrelsen har
på septembermødet godkendt
disse planer. JH 
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Der er stort pres på børneha-
verne i Søndersø by, hvor bør-
netallet er i konstant vækst.
Således viser opgørelser, at der
i sommeren 2007 vil stå over
40 børn på venteliste til en
børnehaveplads.

Det problem har over som-
meren været drøftet livligt i
forældrekredse, i børnehaver-
ne og i forvaltningen på råd-
huset, og foreløbig har det ført
til, at børnehaven »Birke-
mose« nu foreslås udvidet, så
den får plads til 15 ekstra
børn. 

Pladsen til de ekstra børn
skaffes ved at renovere en
længe på den tidligere gård, og
her er det planen, at de ældste
af børnehavebørnene skal ha-
ve hjemsted.

Etableringen medfører en
udgift på godt og vel 350.000
kroner, hvoraf de 305.700
kroner skal findes i kommu-
nens kasse, mens resten finan-
sieres af »Birkemose«.

Driften af pladserne sker
delvist gennem midler over-
ført fra Veflinge Børnehave,
hvor der for tiden er underbe-
lægning.

Planerne blev i sidste uge
godkendt af Søndersø Kom-
munalbestyrelse, men da an-
lægsbeløbet overskrider
100.000 kroner, skal også
Sammenlægningsudvalget for
Nordfyns Kommune behand-
le sagen.

JH

Birkemose udvides

Skyttehus udbygges og hegn renoveres

Egentlig hedder den iberisk
skovsnegl - men da den kom
til Danmark i 1990erne fik
den lynhurtigt sit drabelige til-
navn »dræbersneglen«. Trods
navnet er den ikke noget rov-
dyr, men den er meget grådig
og æder alt, hvad den kan
finde, også døde artsfæller.
Men hvor mange haveejere er
egentlig plaget af iberisk
skovsnegl? Og hvor i Dan-
mark kan man finde vin-
bjergsnegl, plettet voldsnegl
og rød og sort skovsnegl? Det
skal et nyt naturovervågnings-
projekt, OBSnatur, finde sva-
rene på ved befolkningens
hjælp. Alle kan være med - li-
ge fra børnehavebørn til pen-
sionister. Det eneste der kræ-
ves for at være med, er adgang
til en computer og gerne et di-
gitalt kamera. Sneglejagten
foregår i hele september må-
ned, så der er masser af tid til

at komme ud og finde de sli-
mede små fyre!

Tast en snegl
Når man har været ude og

finde snegle, skal man taste si-
ne fund ind på websitet obs-
natur.dk, hvor man med det
samme kan se, at ens fund
indgår sammen med mange

andres. Tag meget gerne fotos
og læg ind på sitet. Her kan
man også se, hvordan man
kender forskel på de fem efter-
søgte snegle, deltage i konkur-
rencer og andet. Naturhisto-
risk Museum i Århus bruger
oplysningerne om sneglene i
deres videnskabelige arbejde
og deltager i sneglejagten med
faglig ekspertise og rådgiv-
ning.
OBS natur er et samarbejd-
sprojekt mellem forlaget Con-
Didact og Friluftsrådet. Sne-
glejagten er den første af en
række planlagte naturjagter.
Til vinter gælder det fugle og
til foråret rettes søgelyset mod
padder og krybdyr. 
Sneglejagten er en sjov anled-
ning til at komme ud i det fri
og samtidig får man værdifuld
viden om vores fælles natur.
Læs mere på obsnatur.dk.

Birgit Folden

Vinbjergsnegle er ligeså grådige som agersnegle og drærbersnegle - er
min erfaring

Dræbersneglen er en slimet sag

Fang sneglen - hjælp videnskaben i september


