Modelbaneklubben
dropper Banegården
NYE PLANER: Bramming Modelbaneklub flytter formentlig ind i det gamle
Amucenter i stedet for hen over Banegården.
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BRAMMING: De drømmer store drømme i Bramming Modelbaneklub. Derfor har de valgt allerede
nu at takke nej til lokalet over den gamle Banegård.
– Vi er allerede nogle og 30 medlemmer her fra starten. Når først vi kommer i gang, kommer det
nok til at gå stærkt, og derfor tror vi, at lokalet der hurtigt bliver for lille til os, siger formand
Flemming Madsen.
Han har derfor været ude og se sig om i byen efter alternative muligheder, og løsningen har vist sig
at være i det tidligere AMUcenter. Her er der omkring 500 kvadratmeter, som modelbaneklubben
kan boltre sig på, når de skal i gang med at bygge en model af Bramming Banegård fra dens
absolutte storhedstid.
Lokalrådet glæder sig
De ændrede planer passer også rigtig godt sammen med Lokalrådets drømme og visioner om at
skabe nyt liv i den gamle Banegård. Man ville have været ked af at låse sig fast på at bruge
førstesalen til modeljernbane, inden man har fået afsøgt alle muligheder og tanker for stedet.
– Vores udgangspunkt er, at vi skal være så åbne og afsøgende som overhovedet muligt og det er
naturligvis lettest, hvis vi har hele centret med i spil, siger Peter Jørgensen, formand for Bramming
Lokalråd.
Inden modeljernbaneklubben kan flytte ind i de nyfundne lokaler, er der dog først et par
forhindringer, der skal overvindes. Lokalerne skal have rettet lidt til hist og her for at kunne leve op
til kravene rent brandteknisk, og da kommunen fattes penge, kan der godt gå lidt tid med det.
– Vi vil jo gerne i gang hurtigst muligt, men jeg frygter, at der ikke sker noget før efter nytår, siger
Flemming Madsen.

BANEGÅRDEN
Bramming Banegård har årligt 500.000 mennesker igennem.
Lokalrådet har fået statslige midler til at undersøge, hvordan man udnytter den gamle centrale
bygning bedst muligt eventuelt så den bliver så spændende og aktiv for byen som overhovedet
muligt.

