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

Rosted Beboerforening
Formand: Anette Pedersen

Etablering af petanquebane
I flere år har vi snakket om at det ville være rart, hvis der blev
etableret en petanquebane. Flere fra Rosted tager til Slagelse
for at spille og deltage i turneringer.
Vi oplever at der kommer nye borgere til byen – især unge, og
vi mangler nogle aktiviteter, som kan skabe fællesskab mellem
tilflyttere og os der har boet her i flere år.
I gamle dage holdt vi fælles byfester for Rosted og Bøstrup,
men det gør vi ikke mere. Vi vil gerne have andre med og ikke
kun lave noget for dem, der bor inden for bygrænsen.

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

Vi ønsker at lave nogle fællesaktiviteter – hvor der er lidt for
alle aldre og målgrupper.
Petanquebanen kan være en samlende aktivitet for os der bor i
området, men vil også kunne tiltrække borgere fra
nabolandsbyerne.
Sidst der blev holdt fællesspisning kom der 100 deltagere – så
der er et potentiale, som vi kan bygge videre på.
Petanquebanen etableres på den lokale boldbane, som er ejet
af Forsvaret. Rosted Beboerforening påtager sig arbejdet med
at etablere petanquebanen, og gravearbejdet klares ved frivillig
arbejdskraft.
Der er indhentet tilladelse hos Forsvaret til at etableringen,
mod at Rosted Beboerforening vedligeholder petanquebanen.
Det er Beboerforeningen indforstået med.
Der skal søges om landzonetilladelse til etableringen.

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.)?

Det koster 8.000 kr. at etablere en petanquebane. Der skal
etableres et underlag, og lægges grus og laves kanter.

