Idé til Borgerne Bestemmer på Agersø:
Oprensning og forskønnelse af gadekæret
På afstemningsmødet den 27. maj 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?

Søren Hansen og Christina Dam

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

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

Oprensning og forskønnelse af Agersø Gadekær.
Oprensning af Agersø Gadekær.
Lave en platform i det nordvestlige hjørne hvor der allerede er
græs – bruge ler/jord (af det opgravede) og derefter så græs –
derudover skal der laves en stensætning i det hjørne så det
bliver ens hele vejen rundt om gadekæret.
Borde/bænkesæt (samt skraldespand) til at stå på platformen.
2/3 stk. andehuse for, at tiltrække ænder igen.
Sætte blomsterløg som kan blomstre om foråret.

Gadekæret er samlingspunkt for os alle sammen (både øboer
og turister) men som det er nu er det nærmest en skamplet
som skær i en øbo’s hjerte og derfor ved vi, at mange ønsker
en total forskønnelse.
Der er ofte arrangementer ved gadekæret, så derfor vil en
platform være idel som samlingssted.
Vi ønsker og øge dyrelivet (ænder, fisk og frøer mm) ved
gadekæret og mener at det kommer automatisk når sivet
kommer væk.
Gadekæret kan/vil igen blive et samlingssted for børn - med
fiskenet om sommeren og skøjter om vinteren når det er
frosset. (det er ikke muligt og stå på skøjter når der er siv)
Vi er frivillige som ønsker og gi et nab med, så vi igen kan være
stolte af vores gadekær som ligger så smukt på vores skønne ø.

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. 25.000 kr.)?

Budgettet er svært – men mener at vi skal bruge kr. 25000,00
– men vi ved jo at der er særlige regler omkring kommunens
”gadekære” – men det må vi jo forsøge i fællesskab og finde ud
af.

