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

Boligafdelingen Skovparken afd. 26, BoligKorsør
Kontaktperson: Ebbe Jens Ahlgren (formand)
ebbe@bo4220.dk
51 64 81 11

Vi ønsker at forbedre vores oplevelses oase med ophold, stier,
Vandleg, motorik og bevægelse, for derigennem at skabe et
attraktivt udemiljø for vores beboere, og derigennem inspirere
til øget aktivitet og fællesskab i vores fælles uderum.
Vi tror på at gode rammer for bevægelse og fællesskaber
understøtter og udvikler en høj livskvalitet for vores beboere,
og derved skaber grobund for et endnu stærkere fællesskab.
Tegninger og skitser kan eftersendes.

Her er vist i hvilken genre vi ønsker at bygge i.
Materialer er Robinia Kernetræ med 15 års garanti.

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 har et stort fælles ønske om at forbedre vores udenoms
arealer ved at skabe et sted, hvor alle generationer bliver
inspireret til at opholde sig, bevæge sig og derigennem
naturligt mødes på tværs af alle aldre, og her skabe nye
relationer og fællesskaber.
I dag er vores udenoms arealer ikke særligt indbydende, som
de står helt rå og upoleret.
Vi har i fællesskab fået produceret en frugt plantage, som vi
alle kan nyde af.
Yderligere er der taget et socialt og bæredygtigt initiativ om at
drive bistader og her producere vores egen hjemmelavet
honning.
Visionen med vores ansøgning er, at vi med afsæt i de tiltag vi
allerede med stor succes har lavet, ønsker at skabe en OASE,
der kan binde vores udendørs areal sammen og derved skabe
et fantastisk og naturskønt udeareal, der vil danne rammen for
at samle alle fra nær og fjern i et socialt og sundt fællesskab.
Vi ønsker at gøre vandreturen i vores aktivitets oase til en
sanselig oplevelse fyldt med muligheder for ophold, leg,
bevægelse og hermed understøtte ønsket om forøget
livskvalitet gennem sundhed og fællesskab i vores lokalområde.

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 estimerer at vores løsning koster 200.000 og ønsker hermed
at få dækket halvdelen, da vi formentlig kan finde de sidste
100.000 selv.
-

Opholds zoner
Legeruter
Motions ophold.
Balance redskaber.
Dynamiske bevægelses zoner
Sanselige ophold

Vi har prioriteret at få redskaber og siddeophold ind i vores
områder for at binde gangstier sammen og gøre det til en
oplevelse. Hermed spreder vi udgifterne ud og vi vil selv stå
sammen om montage heraf.

