Pressemeddelelse Ingstrup Bogby – marts 2015

Når ”Underværker” gør underværker
Bestyrelsen i Ingstrup Bogby vågnede tirsdag morgen op til nyheden om at Ingstrup Bogby er
udvalgt som et af de 25 projekter over hele landet som Realdanias kampagne ”Underværker –
bygningsarvens ildsjæle” har valgt at støtte.
Med støtten fra Realdania, er det nu både realistisk og inden for rækkevidde at komme i gang
med at realisere drømmen om at åbne bogbutik og cafe i den nedlagte brugs, der blandt andet
også skal bruges til foredrag og udstillinger, siger en glad Inger Dueholm, formand for
bestyrelsen.
For området er det utvivlsomt en altafgørende håndsrækning, der er med til at fastholde den
optimisme blandt frivillige og ildsjæle, der skal til for at løfte større forandringsprojekter om
at skabe vækst og udvikling i et lokalsamfund, der de sidste mange år har været i stagnation.
Ud over udvælgelsen og den økonomiske støtte fra Realdania til bogbyen, er der et klart signal
fra omgivelserne om, at vores projekt er bæredygtigt og realistisk. En cadeau og skulderklap
til de mange ildssjæle og samarbejdspartnere der allerede har været involveret i Ingstrup
Bogbys projekt. Som samarbejdspartner bør Jammerbugt Kommune især fremhæves, da
baggrundsgruppen i ansøgningsforløbet har oplevet en fantastisk opbakning med hjælp og
sparring, når der har været brug for det.
Det har været en spændende proces at være rådgiver og sparringspartner i
projektbeskrivelsen til Underværker, ikke mindst fordi denne fase netop tester ildsjælenes
parathed til at vise, at der er vilje til at løfte i flok. Denne vilje er vist og har båret frugt. Derfor
er Jammerbugt Kommune også klar til at indgå i det videre udviklingsarbejde med projektet
udtaler udviklingskonsulent Lars Haagensen, Jammerbugt Kommune.
Næste skridt for Ingstrup Bogby bliver nu i samarbejde med byens foreningsliv at realisere
projektet . Der bliver brug for alle hænder både til i den praktiske gennemførsel og til
planlægning, styring og koordinering af de forskellige faser. Og det kan vi – vi har vist det før.
Der er masser af ildsjæle i byen, afslutter Inger Dueholm.
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