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

Pilotprojekt. Den lille lokale kulturarv.
På en køretur rundt i Slagelse kommune støder man gang på
gang på bygninger eller landskabsmæssige karaktertræk som
tydeligvis tidligere har haft en anden funktion. Eksempelvis en
stationsbygning, et andelsmejeri, en fabrik, en skole, et hotel
m.v. En umotiveret dæmning på en mark kunne være en rest
af roebanesystemet fra Gørlev sukkerfabrik eller noget helt
andet. Når man kommer hjem kan man ved brug af f.eks.
gamle kort undersøge om man gættede rigtigt.
På stedet er der ingen oplysning om tidligere funktion. Den lille
lokale kulturhistorie er således forbeholdt borgere som enten
har boet i området i generationer, eller folk der finder glæde i
gamle kort. Hvorfor ikke gøre den lille lokale kulturhistorie
synlig for alle?
Jeg foreslår at Slagelse kommune stiller sig bag et skilteprojekt
som ganske kort oplyser om den tidligere funktion.
Eksempelvis: ”Flakkebjerg station 1892 til 1971” eller
”Sørbymagle andelsmejeri 1930 til 19??”. Skiltene skal stå ved
offentlig vej og således ikke krænke ejendomsretten. Skiltene
skal være af samme let genkendelige design og eventuelt
prydes af kommunens byvåben. Senere kan projektet udbygges
ved at påføre skiltet en QR kode, så man med sin smart phone
kan linke direkte til yderligere information på nettet. Eksempel
på mulig lav skiltetype af naturens materialer kan ses af
billedet.

Udvælgelsens af de lokalkulturhistoriske seværdige bygning og
landskabstræk bør overlades til lokalrådene. Dette vil muligvis
resultere i uensartede udvælgelseskriterier, men denne gene
må opvejes af det lokale engagement.
Forslaget går på at borgerne i Kirkerup & Fladholte stiller sig
frivilligt til rådighed for et pilotprojekt på ovenstående.

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.)?

En bygning eller ruin er ikke nødvendigvis i sig selv spændende.
Det bliver den imidlertid når vi kender historien bag.
Skilteprojektet skal gøre det mere interessant for fremmede at
besøge lokalområdet, men vigtigst er det at øge den fælles
bevidsthed om områdets historie og identitet.
I en tid som synes mere og mere individualistisk er
lokalområdets historie og identitet i stigende grad vigtig for det
lokale fællesskab.
Skilteprojektet øger ejernes bevidsthed om at de forvalter en
lille kulturarv i den nedlagte skole, station eller mølle. Forvaltes
med respekt for bygningens karakteristiske udtryk, kan
skilteprojektet på sigt være med til at øge ejendomsværdien,
og skabe tilflytning til området.

Der er tale om et pilotprojekt for noget der kunne blive et
projekt for hele kommunen.
I Kirkerup – Fladholte kunne afsættes et beløb f.eks. 7.500 kr.
til indkøb at skilte materialer. Opsætning kan borgerne selv stå
for. Skilte design koordineres med Slagelse kommune.

