Borgerne bestemmer
– i Skælskør Boligselskab
Ansøgningsskema
Ansøgningsfristen er den 3. november kl. 12.
Du sender ansøgningsskemaet til Anne Justiniano på aljus@slagelse.dk.
Slagelse Kommune
Udviklingssekretariatet
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Mærk kuverten: ”Borgerne bestemmer”
Ideerne, som er til afstemning, kan fra den 10. november ses på Slagelse.dk/borgernebestemmer.
På afstemningsmøde den 24. 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

Skælskør
Skælskør Boligselskabs afd. 14
Att. Lone Andersen, Park Alle 24, 4230 Skælskør
Mail: loneand@privat.dk
Tlf. 61715361

Lydisolering
Afdelingen har indrettet et samlingslokale I kælderen i vores
vaskeribygning. Lokalet bruges flittigt af de ældre beboere til
dagaktiviteter og til fællesspisninger. Det er frivillige blandt
lejerne der står for aktiviteterne i form af indretning, hygge,
madlavning m.v.
Desværre har lokalet en meget meget dårlig akustik, hvilket
gør samtale blandt de ældre svær, når det kniber med hørelsen
og der er mange tilstede.
Vi har modtaget et håndværkertilbud på 37.900 kr. ekskl.
moms på at lydisolere lokalet, en udgift som aktivitetsudvalget
ikke kan finansiere, så derfor søger vi om tilskud fra puljen til
at få arbejdet udført

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

-

Være til størst mulig fælles gavn

-

Gerne have blivende eller tilbagevendende værdi i
området

-

Fremme fællesskabet og den generelle udvikling i
området

-

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.)?

Tilbud fra H. Nielsen & Søn as 37.900,00 excl. moms.
I alt 47.500,00 kr.

