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

Valnøddetræerne
Borgerne i Kirkerup & Fladholte skænker en fælles gave til fremtiden
i form af valnøddetræer. Gaven skal styrke fælles identitet ved at
sende et klart signal om at borgerne i Kirkerup & Fladholte tænker
både langsigtet og med udgangspunkt i naturen.
Et antal træer indkøbes af puljen ”Borgerne bestemmer”. Placering,
udplantning, og efterfølgende pasning varetages af borgerne
frivilligt. Placeringsmulighederne vil have begrænsninger. Træerne
placeres kun på steder med offentlig adgang, på steder med jord- og
vindforhold egnet for deres vækst samt på steder hvor træerne ikke
med tiden skaber uønsket skygge i naboejendomme.
Der opsættes centralt en lille mindeplade om udplantningen.
Der afholdes minimum én gang om året et møde hvor næste års
pleje, såsom beskæring af anden bevoksning, aftales og eventuelt
udføres straks. Mødet kan eventuelt udvides til en social begivenhed
med medbragte retter og kager indeholdende valnød samt
valnødsnaps.
I forbindelse med udplantning og igen første år med høst, ca. 15 til
25 år efter, holdes eventuelt en fest.

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

Valnøddetræer bliver med tiden store og smukke. Alle borgere,
specielt fremtidige borgere, vil således kunne nyde synet, også selv
om de ikke selv samler valnødder.
Valnøddetræets levetid er langt over et menneskes. Der er således
til overflod tale om blivende værdi set i relation til de nuværende
borgere.

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.)?

Helt fleksibelt - afhænger af mængden af træer og størrelsen af disse
ved indkøb.
Ideen kan uden problemer kombineres med andre ideer i Kirkerup &
Fladholte.
Priseksempel: for 3 træer med plantepæle og mindeplade på pæl
3.000 kr.
Sociale arrangementer i forbindelse med træerne er uden for puljen.
Puljen går kun til træer og mindeplade.

