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

Kirkerup & Fladholte
Henrik Hansen 071160
Fladholtevej 5
4200 Slagelse
Seiann@mail.dk
Mobil:4037 0936

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

Bogen om Kirkerup og Fladholte.
Den fælles identitet styrkes gennem et bogprojekt. Bogprojektet skal
indeholde glimt af områdets historie, herunder f.eks. slægtshistorie,
ejendomshistorie, kulturhistorie m.m. Alt efter de forhåbentligt flere
redaktionsudvalgs interesse.
Bogprojektet skal primært drives af interessen for processen.
Processen kan i særlig grad inkludere de ældre borgere i området.
Borgernes eget historiske billedmateriale bør have forrang for andet
billedmateriale.
Efter udgivelse uddeles bogen til alle ejendomme og tilhører
ejendommen. Ved salg af ejendommen skal bogen følge med til den
nye ejer.

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

Processen har mulighed for at inkludere mange forskellige borgere
på deres egne præmisser. Nogle vil fortælle - andre skrive, nogle vil
skanne billeder - andre læse korrektur, nogen lede i deres egne
gemmer - andre gå på opdagelse på nettet og i lokalhistoriske
arkiver. Både ældre og unge vil kunne bidrage.
Processen vil øge borgernes kendskab til hinanden. Redaktions og
fakta indsamlings møder bør foregå privat på omgang.




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

Den blivende værdi for området er sikret ved at bogen bliver på
ejendommen.

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.)?

I princippet 0 kr. Omkostninger til udgivelse vil nemlig først falde
lang tid efter Kommunens puljeprojekt.
Det første år afsættes puljemidler til lokaleleje for indledende møder
for igangsætning, forventningsafstemning og nedsættelse af
redaktionsudvalg samt for indkøb af f.eks. diktafon og andet som
vurderes nødvendigt for at komme godt i gang. Priseksempel: 5.000
kr.
Ideen kan kombineres med andre ideer i Kirkerup & Fladholte.

