18.000 kr.

Borgerne Bestemmer
Høve
Idé: FORSKØNNELSE AF PRÆSTEGÅRDENS PARK
Etablering af petanquebane, bålplads, fodboldmål og
gyngestativ
Vi har et dejligt naturområde beliggende i Høve by, bagved vores Fælleshus (Bygaden 6) som lige
nu mest er græs, med to slidte fodboldmål og et råddent gyngestativ.
Vi vil gerne gøre parken attraktiv for byens borgere ved at anlægge en petanque bane og et større
bålsted, så man kan samles her.
Parkens græs slås af vore gravere, som også sørger for regelmæssig beskæring af træ og buske, så
parken kan benyttes det meste af året.
Vi vil også gerne have udskiftet de gamle fodboldmål og det gamle gyngestativ som næsten er
rådnet væk.

Ansøger:
Menighedsrådet for Høve-Flakkeberg-Fårdrup-Skørpinge
v. sognepræst Lisbeth Ravn Bolin, bosiddende Bygaden 4, Høve, 4261 Dalmose.
Lisbo@km.dk – tlf. 24 89 25 55

Opfyldelse af kriterier
Være til størst mulig fælles gavn:
Parken er åben for alle, og har altid været det. Der stilles ingen krav for at kunne få adgang, og
petanque og det at samles om et bål kan nydes på tværs af aldersskel.

Gerne have blivende eller tilbagevendende værdi i området:
Bålpladsen anlægges med gode materialer og vi sørger for nødvendig vedligeholdelse så den kan
bruges i mange år.
Ligeledes vil petanquebanen kunne bruges i mange år, blot ved at efterfylde med de rette
materialer ved behov.
Fremme fællesskabet og den generelle udvikling i området:
Høve by mangler et område hvor man kan samles, der er heller ingen legemuligheder for børnene.
Dette vil vi gerne på længere sigt imødekomme og dette er så første skridt i den proces.
Kunne gennemføres af den borger som foreslår ideen:
Menighedsrådet består af 11 medlemmer, og der er også flere frivillige som gerne vil bistå med at
gennemføre projektet.
Være stillet af en borger, der bor i området:
Forslaget stilles af menighedsrådet, hvoraf sognepræsten samt tre medlemmer af rådet bor i Høve.

Budget
Anlæg af petanquebane

10.000 kr.

Anlæg af bålplads

5.000 kr.

Fodboldmål

2.000 kr.

Gyngestativ

1.000 kr.

I alt:

18,000 kr.

