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Torup Børnehave bliver nu privat
Efter næsten 29 år
som puljebørnehave
ændrer Torup Børnehave status pr. 1.
juli

Torup Børnehave har til huse i "Villa
Ro" med plads til højst 27 børn - og
ingen muligheder for at udvide. I takt
med at Torup vokser, ikke mindst på
Hvideland, vokser også behovet for
flere børnehavepladser. Arkivfoto.

Af Kim Larsen

flere år haft en lang venteliste, men der er med den nuværende placering ikke nogen
muligheder for at udvide og
øge antallet af pladser.

DAGTILBUD Da Økosamfundet
Dyssekilde i 1990 begyndte at
spire frem af jorden i udkanten af Torup, opstod også
behovet for lokal pasning af
nybyggernes børn. Det førte
til, at lokale forældre i 1991
oprettede Torup Børnehave i
1991 på Dyssekildegård - i første omgang med plads til 12
børn.
1. august 1992 flyttede
børnehaven ind i en gamle
aftægtsbolig "Villa Ro" med
plads til ca. dobbelt så mange børn. Torup Børnehave har
næsten fra start været såkaldt
puljeinstitution med kommunal driftsaftale.
Men fra 1. juli ændrer
Torup Børnehave status og
bliver privat institution. Det
sker efter ønske fra Halsnæs
Kommune, som har opsagt
den hidtidige driftsaftale
med den begrundelse, at det
ikke siden 2007 har været
muligt at oprette nye puljeinstitutioner, og at det er
uhensigtsmæssigt at fortsætte med denne samarbejdskonstruktion.

Egen venteliste
"Lige fra start har Torup Børnehave haft aktive og engagerede forældrene, som har både
stor indflydelse og stort ansvar.

❟❟Men Torup

vokser, og efterhånden som Hvidelandsprojektet skrider
frem, vil behovet
for flere børnehavepladser også vokse

Der har altid været fokus på
nærvær, fællesskab, sundhed,
økologi og bæredygtighed.
Alle disse værdier føres videre," fortæller Susie Eliasson,

VI GIVER DIG EN HÅNDSRÆKNING

Skal du købe ny bolig
– eller fritidshus?
Benyt en lokal Halsnæs-køberrådgiver med 12 års erfaring,
der kan sikre dig en tryg handel uden ubehagelige
overraskelser.
Jeg kan hjælpe dig med at navigere i et ophedet
boligmarked, hvor der lige nu ofte er flere købere
til samme ejendom.

leder af Torup Børnehave og
fortsætter:
"Nyt bliver det, at vi får
vores egen venteliste, som
man kan skrive sig på direkte

på vores nye hjemmeside. Og
at vi får lidt længere åbningstid, da det er et krav."
"Men økonomien bliver lidt
dårligere, da kommunens til-

*Du må gerne være kølemontør
*Vi kan tilbyde en sjov og indholdsrig
hverdag, med gode kunder
*Du får fri telefon og servicebil til din
rådighed.
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Søndergade 128
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Ring eller send
mig en mail for en
uforpligtende samtale.

www.peter-tvergaard.dk
E-mail: info@peter-tvergaard.dk

Rikke Wagner Schmidt
Køberrådgiver med DE’s tryghedmærke ,
Ejendomsmægler
®

Mobil: 2172 8969 - rikkew@spinta.dk – SPINTA.dk

Planer om at udvide
Torup Børnehave har gennem

Vi mangler en frisk medarbejder!

Jeg hjælper dig med:
• Strategi, besigtigelse af ejendommen og prisforhandling
• Gennemgang af købsaftalen og alle handlens dokumenter
• Dialog med din bank
• Forsikringstegning

skud til drift beregnes på en
anden måde."

"Men Torup vokser, og efterhånden som Hvidelandsprojektet skrider frem, vil behovet for flere børnehavepladser også vokse," fortæller Susie
Eliasson og fortsætter:
"Vi har derfor overvejelser
om at udvide Torup Børnehave, måske istandsætte Hvidelandsgårdens hovedhus, eller
måske nybyggeri."
"Det vil vi tage op i efteråret
i samarbejde med Torup Ting
og Hvidelandsfonden."
"Det betyder rigtig meget
for nye tilflyttere, i hvert fald
børnefamilierne, at der en
lokale børnehave - og at det er
en, som indgår aktivt i det fantastiske fællesskab, vi har her
i Torup," fortæller Susie Eliasson.

Butik åben:
Mandag - torsdag 10-14 og fredag lukket

18 meter lift udlejes!

Udfører:
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Lys-installationer
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Varme-installationer
Jesper K. Andersen
Svagstrøms-installationer
Uforbindende tilbud gives
Liselejevej 15 - 3360 Liseleje
Mobil: 20 24 56 65 - 29 60 66 65
E-mail: jka@pro-elinstallation.dk

Vil du ha’ nyhederne
før din nabo?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
på www.sn.dk
Over 8.700 synes godt om Halsnæs
Avis/Gulvmåtten på facebook

