Borgerne bestemmer
– i Flakkebjerg
Ansøgningsskema
Ansøgningsfristen er den 26. marts kl. 12.
Du sender ansøgningsskemaet til Anne Justiniano pr. mail: aljus@slagelse.dk. Eller pr. brev til
Slagelse Kommune
Plan & Udvikling
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Mærk kuverten: ”Borgerne bestemmer”
Ideerne, som er til afstemning, kan efter deadline ses på slagelse.dk/borgernebestemmer.
På 2. borgermøde, den 9. april 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

Flakkebjerg Landsbyråd
Karl Christian Kjær
Formand
kckjaer@gmail.com
27245824

Kort om din idé
Overskrift på din idé
Kort beskrivelse af idé
Evt. tegning eller billede af idé

Den lille legeplads på Landsbyens fællesområde ”Hylleåsen”
blev etableret for nogle år siden, og både den, og området i
øvrigt, benyttes flittigt af såvel de nærliggende daginstitutioner
som områdets dagplejetilbud.
Legepladsen trænger til lidt fornyelse for at bevare sin
tiltrækningskraft.
Ved nærværende projekt imødekommer Landsbyrådet en
række henvendelse fra brugerne med ønske om ”lidt mere” på
legepladsen, og bringer dermed den ønskede fornyelse ved at
tilføje nogle lege/beskæftigelsesmuligheder til legepladsen.
Se bilag over muligheder.
Det foreslåede lever selvfølgelig op til alle sikkerhedskrav og er
fra en anerkendt leverandør, UNO, Køge.

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

”Hylleåsen” er Flakkebjergs grønne fællesområde, og der er
aktiviteter året rundt.
Der er borde og bænke, bålplads, mål til en rask omgang
fodbold, petanque-bane og så er der landsbyens geder, der er
det naturlige samlingspunkt for børn og voksne igennem hele
foråret, sommeren og efteråret.
Og så kommer der snart en lille ”hundeskov”, der er et mindre
indhegnet område hvor landsbyens hunde og deres ejere kan
mødes.




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

Der er endvidere en lille meget benyttet legeplads, der trænger
til lidt opdatering.
Alle disse aktiviteter understøtter det sociale sammenhold i
Flakkebjerg – og det er et vigtigt princip for Landsbyrådet, at
faciliteterne i ”Hylleåsen” skal være tilgængelig for alle, samt at
der er aktiviteter for alle aldersgrupper.
Efter etableringen af udvidelsen af legepladsen tager
Landsbyrådet ansvar for eventuel vedligeholdelse.

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.)?

Udgifterne til dette projekt begrænser sig til indkøb og
etablering af legeredskaberne, idet Landsbyrådet overtager
ansvaret for den løbende vedligeholdelse.
Den nøjagtige udgift kan varieres efter mulighederne, men et
beløb på minimum kr. 25-30.000 ville være realistisk for at
skabe den tilsigtede fornyelse.

