Borgerne bestemmer
– i Sørbyområdet
Ansøgningsskema
Ansøgningsfristen er den 24. oktober
Du sender ansøgningsskemaet til Anne Justiniano på aljus@slagelse.dk.
Slagelse Kommune
Udviklingssekretariatet
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Mærk kuverten: ”Borgerne bestemmer”
På afstemningsmøde den 15. november og den 28. november præsenteres ideerne af den/de idé-ansvarlige
Herefter stemmer de fremmødte borgere, og én eller flere vindere bliver udråbt.

Hvem ansøger?
Navn på lokalområde
Kontaktpersons navn (borger, som er
fyldt 18 år)
Mailadresse
Telefonnummer

Kort om din idé
Overskrift på din idé
Kort beskrivelse af idé
Evt. tegning eller billede af idé

Bøstrup
Thomas Søgaard
Bøstrupvej 5
4200 Slagelse
soegaard74@hotmail.com
51740023

Fristed, historie fortælling og mulighed for en go’ fangst
Vi ønsker at videreudvikle på det lille stykke by-jord der
grænser op til byens gadekær, for at skabe et attraktivt fristed
for byens borgere og ikke mindst alle vores besøgende
herunder: motionister der følger margueritruten, kursister fra
det nærliggende konference center (Vilcon), samt de lokale
dagpleje mødre og deres børn.
1) Arealet tænkes afgrænset mod mark og vej af let
beplantning (lærk/nordmands gran). Det eksisterende fliseareal
flyttes til en mere central placering og udvides til ca. det
dobbelte areal, så der udover det eksisterende bord/bænk sæt
er plads til mindre grill, oppakning o.l. på befæstet grund.
2) Gadekæret har en livlig bestand af små skaller, der let lader
sig fange med en smule brød og et fiskenet på stang. Vi ønsker
at lette adgangen til vandspejlet for børn og barnlige sjæle, ved
etablering af mindre bro ca. 3-4 m ud i kæret.
3) Sidst men ikke mindst ønsker vi at kunne læse
om/videreformidle vores byhistorie, på et infobord placeret på
omtalte areal.

Kriterier
Hvilke kriterier opfylder ideen og
hvordan?
 Være til størst mulig fælles gavn
 Gerne have blivende eller
tilbagevendende værdi i
området
 Fremme fællesskabet og den
generelle udvikling i området
 Kunne gennemføres af den
borger (gerne flere borgere),
som foreslår ideen
 Være stillet af en borger, der
bor i området på minimum 18
år, som kan påtage sig ansvaret
for at gennemføre ideen

Et nyt hyggeligt og uformelt fristed, med mulighed for leg og
historie fortælling, vil helt sikkert højne borgernes chance for at
mødes på en anderledens måde.
Efter etablering vil fristedet kunne benyttes året rundt og kun
kræve minimal vedligehold.
Vi forestiller os at etableringen foregår via et samarbejde
mellem byens borgere med bistand fra lokal entreprenør.

Budget
Hvad kommer din idé til at koste?
Beskriv hvilke udgifter, som du
forventer at få.
Hvilket beløb søger du om, hvis din idé
bliver valgt (maks. 100.000 kr.)?

Der ansøges om til skud til indkøb af:
Planter, ekstra fliser, grus, græsfrø

kr. 1.500

Bro (kraftigt tømmer, beslag, div.)

kr. 2.500

Infostander med vandfast tryk

kr. 1.500

Entreprenør

kr. 4.000

Samlet ansøges der om:

kr. 9.500

