31.000 kr.

BIS’koppen
- Service- og bogcafé
Idé
Oprettelse af ”landsby-kontor” : navneforslag ”BIS´koppen”
Borgerdrevet og indeholdende forskellige servicefunktioner, f.eks:
 computer og internethjælp
 organisering af fælleskørsel
 nabohjælp til ældre
 deleordning af maskiner og redskaber
 hjælp omkring børn og unge fx sygt barn, lektiehjælp
 lokalt turistkontor
 lokal borgerservice, hjælp til ansøgninger mv
 bogcafe, kaffestue og bogbytning
Placering: Centralt i Bisserup 50m fra Brugsen i den ene ende af Missionshuset, som har indvilget i
et lejemål.
Ovennævnte ide har været luftet for landsbyens beboere via husstandsomdelt spørgeskema. 30%
af husstandene svarede og viste særdeles stor interesse både som ydere og nydere i forhold til
omtalte service. Alle funktioner tænkes i øvrigt at skulle være tilgængelige for beboere i hele
lokalområdet.
På længere sigt vil et køb af huset også være en mulighed, hvilket kan åbne for en mulig renovering
via fondsmidler fra RealDania samt flere og mere ungdomsrettede tiltag.
For mere oplysning om projektet henvises til ”Vision Bisserup”, som 13.04.2015 er fremsendt til
Slagelse kommune.

Ansøger
Bisserup /Rude/Venslev
Frank Guldagger
viviogfrank@live.dk

Opfyldelse af kriterier
Projektets mål er:
 At hjælpe hinanden, så f.eks ældre kan blive længere tid i deres hjem
 At skabe større socialt fællesskab og bedre relationer mellem borgerne
 At skabe bedre forbindelse mellem ældre og yngre og lette visse problemer for
småbørnsfamilier
 At dele maskinel og dyrere udstyr og spare på penge og miljø
 Gennem indbyrdes omsorg at skabe et trend som et sted,hvor det er værd at bosætte sig et område med tilbud der ikke findes i de større byer
Der findes allerede i landsbyen en mængde sociale og kulturelle aktiviteter, aktiviteter som er skabt
i løbet af de sidste 30 år under Bisserup Bytings (lokalrådet) store paraply. Dette arbejde er
karakteriseret ved stor breddemæssig opbakning i befolkningen. Gennemførelsen af nærværende
projekt har som forudsætning netop denne tradition for det brede engagement.
Projektet skal vurderes som et procesforløb, hvor der sker en gradvis udbygning af servicetilbud i
takt med at systemer og organisation falder på plads.
Projektgruppe fungerende under Bisserup Byting:
Stina Ahrensberg
Bente Holmgren
Aase Pedersen
Kim Marker
Thyge Andersen
Frank Guldagger

Budget
Startomkostninger:
Varmeblæser:
15,000kr
Kaffemaskine 40kopper
3.400kr
El kedel
500kr
Lamper
1.000kr
Reoler
1.5000kr
Vægtavler 2 a´100x100
1.500kr
Vægmaling
600kr
Udemøbler
2.500kr
Parasoller
2.000kr
Telt
2.000kr
Folder/ oplysning 1000stk
1.000kr
---------------------------------------------I alt
31,000kr

