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13 mar. 2003
GRÅSTEN: Mange års forarbejde bærer nu frugt. Et ønske om at få bygget et keglecenter bliver en realitet, efter
at Gråsten Byråd på sit lukkede møde tirsdag aften gav grønt lys til projektet.
Nu er formaliteterne på plads, så keglerne kan gå i gang med at planlægge det kommende byggeri. Projektet skal
til bedømmelse i teknisk forvaltning. Byggeriet skal passe ind i Ahlmannsparkens byggestil, siger borgmesteren.
Får det lettere
Han er i øvrigt ikke i tvivl om, at den selvejende institution, Gråsten Keglecenter, med godkendelsen af et enigt
byråd, nu får nemmere ved at samle penge ind og skaffe sig sponsorer.
Vi har tegningerne klar, og jeg ved, at teknisk forvaltning er klar til en hurtig behandling af byggesagen, så vi
kan komme i gang, siger en oven ud glad formand for keglecentret, Peter Rasmussen.
Fire keglebaner
I flere år har han været med i forreste front linie for at skaffe Gråsten Kommune et keglecenter, så de mange
kegleinteresserede ikke skal køre udenbys.
Det kommende keglecenter bliver på cirka 400 kvadrater og får fire baner. Omklædningsrum, toiletter og
cafeteria får keglerne fælles med Ahlmannsparkens øvrige brugere.
Allerede i morgen, fredag, skal bestyrelsen en tur til Christiansfeld får at se på nogle nye baner, er er klar til
indvielse.
Det bliver det nyeste af de nye, vi får til keglerne i Gråsten, siger Peter Rasmussen.
Han siger også, at man i øjeblikket har 174 medlemmer og har en lang række henvendelser fra beboere i Broager
og Egernsund, som er interesseret i at kegle i Gråsten.

21 dec. 2003
Den første kugle er kastet

GRÅSTEN: Så er de første kugler kastet, de første kegler væltet og flere kugler har såmænd også taget
en tur i »pisserenden« - den rende, der leder kuglen forbi keglerne og koster kasteren en symbolsk
bøde.
Gråsten Keglecenter er nu indviet og kan tages i brug efter nytår. Fem års intenst arbejde for mange
frivillige - med velvillig støtte fra sponsorer og kommunen - er sluttet med en flot krone på værket nemlig fire baner, hvor indtil videre 185 medlemmer kan dyrke deres sport i Ahlmannsparken.
Den selvejende institution Gråsten Keglecenter blev ikke helt færdig som planlagt til indvielsen.

- Vi blev otte dage forsinket af maskinhuset fra Tyskland, og fredag kom en snedker ud for en
arbejdsulykke. Han skar sig i et par fingre, og kunne selvfølgelig ikke arbejde mere. Nu er han
sygemeldt i to måneder, men vi fortsætter weekenden over, fortalte formanden Peter Rasmussen ved
indvielsen i går.
- Men vi er færdige inden jul, lovede han, mens de mange gæster tog de nye baner og opholdslokalet
bag dem i øjesyn.

