Borgerne bestemmer
– i BoligKorsør
Ansøgningsskema
Ansøgningsfristen er den 30. november kl. 12.
Du sender ansøgningsskemaet til Anne Larsen Justiniano pr. mail: aljus@slagelse.dk eller til Finn Vedel
Pedersen pr. mail: fvped@slagelse.dk. Du har også mulighed for at sende skemaet med posten til:
Slagelse Kommune
Center for Innovation og Karriere
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Mærk kuverten: ”Borgerne bestemmer”
Ideerne, som er til afstemning, kan fra den 7. december ses på slagelse.dk/borgernebestemmer.
På 2. borgermøde, den 14. december, præsenteres ideerne af den/de idé-ansvarlige for borgerne, og
herefter afholdes en afstemning blandt 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

Formand afd.25
Erna Jensen
Norbrinken 55
4220 Korsør
Mobil: 29298639
erna@bo4220.

Pergola: 5x7 meter

Da vi i vores afdeling ikke har, eller kan få, et
selskabslokale, vil det være et godt supplement,
med en pergola lavet på en del af vores store
fællesterrasse.
.
Den bliver opført med sider og kroge, hvor
man kan hæfte læsejl op, hvis det skulle
blive dårligt vejr.

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.)?

Vi vil kunne bruge en Pergola til samvær og fælles oplevelser.
Og da vi hver sommer har flere engagementer, så vil vi ikke
skulle ud og leje lokaler hver gang.
Til daglig, vil den være til gavn for alle 76 lejemål. Når og hvis
de får lyst til at ses.
Ideen er vedtaget, som et fælles ønske, på vores
afdelingsmøde i august 2016.

Pris efter tilbud: 51.600kr inkl. Moms

51.600kr

