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

Vollerup, 4200 Slagelse
Else og Peter Christensen
elsech@privat.dk tlf. 58545334 eller 20108841
peterch@privat.dk tlf. 58545334 eller 61775334
tlf. 58545334
Jette og Jørgen Jørgensen
vollerupg@gmail.com
tlf. 26441240 eller 61655597
Susan og Lars Petersen
harslett@post.tele.dk
tlf. 57831323 eller 60677411

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

Nabohjælp i Vollerup
Vollerup er en landsby med 20 husstande i byen og cirka lige så
mange husstande i nær afstand til landsbyen - alle med

matrikelbetegnelserne Vollerup by og Vollerup Gårde (Gimlinge
sogn)".
Der er en blanding af børnefamilier, erhvervsaktive og ældre i
området. De fleste går i skole eller arbejder andre steder end i
Vollerup – hvorfor der er mange tomme huse i løbet af dagen.
Vi ønsker at oprette et netværk af nabohjælpere for at øge
tryghed og naboskab i byen. Det kræver, at husstande selv
melder sig til ordningen hos Det Kriminalpræventive Råd.
Hensigten med nabohjælp er at borgere hjælper hinanden med
opsyn af privat ejendom for derigennem øge tryghed i
lokalområdet og forhindre indbrud.
Der kan yderligere købes nabohjælpskilte som kan monteres
med de fire indfaldsveje til Vollerup by. Skiltene er med til at
signalere at man køre igennem en by hvor indbyggerne passer
på hinanden og hinandens ejendom.

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

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.)?

Ordningen ”Nabohjælp” er til gavn for alle de borgere, der er
med i ordningen, da det skaber en øget tryghed.
Hvis man kan skabe tryghed og en øget bevågenhed i forhold til
hinanden og hinandens ejendom vil det være med til reducere
antal indbrud.
Den øget bevågenhed vil også være med til at fremme
fællesskabet blandt byens borgere.
Ordningen vil kunne virke hvis flere borgere gør en indsats med
hensyn til at melde sig ind i ordningen og efterfølgende være
en aktiv nabohjælp.
Kommunikation
Initiativtagerne forstiller sig at koordinering af aktiviteterne
sker via en lukket facebookgruppe. Alle i Vollerup by inviteres
til at være med i Facebook-gruppen, sådan at man kan holde
sig orienteret om hvad der foregår i Vollerup by.
I januar eller februar 2017 bliver borgerne inviteret til en
orienterende arrangement, hvor der orienteres om
beboerrådets projekt, ”borgerne bestemmer”,
nabohjælpsordning, bredbåndspulje og dannelse af en lukket
Facebookgruppe for byens borgere. Borgerne inviteres til første
møde via et husomdelt brev. Arrangement kan evt. holdes på
Vollerupvej 16.

4 stk. Nabohjælpskilte

2000 kr.

