Ansøgning til Køge Kommunes Landsbypulje
Ll. Salby 9-11-2017.
Ll. Salby landsby har haft et etableret landsbylaug i 10 år. Lauget blev stiftet for at skabe mere
samhørighed og kontakt mellem borgerne i landsbyen. Der udover skulle lauget også være et
forum, hvor anliggender af fælles interesse for flere af landsbyens borgere kunne diskuteres og
mulige fælles handlemåder kunne afklares.
Som en del af laugets årlige cyklus har vi blandt andet afholdt en årlig sommerfest. I sammenhæng
med denne har vi afholdt diverse andre aktiviteter som fælleslege og loppemarkeder.
Vi har indtil nu kunnet skaffe ly for evt. regnvejr med telte, som landsbyens borgere har haft
sammen med diverse borde og stole.
Det er grundet landsbens størrelse ikke realistisk at skaffe faste lokaler, forsamlingshus eller lign,
til disse fællesaktiviteter. Vi har talt om, at benytte evt låne/leje lokaler væk fra landsbyen, men
har afstået for at fastholde det lokalt.
Da vores lokale telt lånemuligheder er ved at være slidt op, og ingen står for at anskaffe nyt, har vi
øget vores kontingent til landsbylauget for at skaffe penge til at anskaffe et nyt telt. Det er
desværre en proces vi først har sat i gang sidste år, så opsparingen indtil nu er særdeles beskeden.
De angivne formål for Køge kommunes landsbypulje mener vi kan omfatte et sådant telt og fælles
borde stole.
Ll. Salby landsbylaug vil derfor ansøge Køge kommunes landsbypulje om:
Dancover partytelt 5 x 8 m med plads til 40-53 personer a kr.:

7851,25

Dancover borde stole sæt med 8 stole a kr. 1272,60, 5 sæt:

6363,00

I alt

14214,25

På vegne af Ll. Salby Landsbylaug.
Jesper Nielsen
Laugsformand
Salbyvej 162
4600 Køge
Tlf. 41715464/email espekaer@privat.dk

Ejby ønsker byfornyelse i den vestlige del af
kommunen.
Ansøgning om tilskud til Skatermiljø ved Ejby skole
- Søges fra Køge Kommunes Landsbypulje
Att: Malene Wilhjelm
Vedlagt:
- Tilskudsansøgning
- Tilbud fra TRESS
- Skitse over placering og materialer

Formålet med opførsel af Skatermiljø i Ejby:
Vi vil gerne etablere et sikkert, attraktivt og trygt opholdssted for alle børn og unge i Ejby.
Det er utroligt vigtigt, at der i nærområdet findes et sted, der kan styrke fællesskabet
mellem vores unge i Ejby, og skabe gode, sjove og aktive fælles faciliteter for alle borgere i
Ejby. Et sted der skaber rammer for det gode familieliv - ikke kun for familier med små
børn – men også for teenagefamilierne. Vi tror på, at med skabelsen af vores Skatermiljø,
vil Ejby blive en mere attraktiv by at slå sig ned i for en bredere vifte af familier og unge.
I Ejby har vi i stigende grad oplevet problemer med ungdomskriminalitet samt
ødelæggelse af idrætsforeningens anlæg (senest petanquebanerne), fordi de unge benytter
banerne som tilholdssted om aften i mangel af bedre steder at hænge ud og noget
meningsfuldt at foretage sig. Vi tror på, at et Skatermiljø vil udgøre et attraktivt hæng-udsted, som indbyder til positiv aktivitet og det vil være et attraktivt sted at opholde sig om
aftenen som ung i Ejby, og dermed vil et skatermiljø være med til at mindske den
småkriminelle adfærd til gavn for alle borgere i Ejby.
Projektet er blevet til som et fælles samarbejde mellem Ejby Skolebestyrelse som primus
motor, Ejby kirkes menighedsråd, Ejby idrætsforening og Ejby medborgerforening
Projektets rammer:
Skatermiljøet vil blive anlagt på skolens arealer som vender op imod Ejby idrætshal, med
Ejby boldbaner overfor og skolen/SFO på modsatte side. Det er et sted, der er let
tilgængeligt via stisystem, som er godt oplyst via lygtepæle ved skole og hal og som ligger
langt nok væk fra beboelsesområde til, at musik og samlingen af unge ikke vil genere
borgerne i byen. Placeringen giver mulighed for, at miljøet kan bruges af eleverne i
skoletiden, af idrætsforeningen efter skole (da man kan oprette idrætshold i skatebording,
rulleskøjter, løbehjul etc.) og som tilholdssted for de unge om aftenen og i weekenderne.
Skatermiljøet er tænkt som et asfalteret/beton-belagt område, hvorpå der etableres skater
quater pipe, Skate ledge, trapper som både kan bruge til skateing og som opholdssted,
samt montering af bluetooth audio system, så der kan spilles musik i området.

Tidsplan:
Projektet påtænkes at starte efterår 2018/foråret 2019
Vedligeholdelsesstrategi:
Da hele projektet udføres i beton og stål, forventes vedligeholdes af miljøet at være
minimalt i de først år. Der er f.eks. 2 års garanti på alle materialer fra TRESS.
Skolen og derigennem ETK har indvilliget i at afholde alt fremtidig vedligehold af
skatermiljøet.
Projektet budget:
Konsulent firmaet TRESS har udarbejdet et tilbud på udførslen af Skatermiljø på
124.527,50 kr. Tilbuddet blev udarbejdet i 2015 og det må formodes at dette på nuværende
tidspunkt vil være steget med 1-2 % grundet lønstigninger og den generelle inflation. Vi
budgetterer derfor med 130.000 kr. for projektet.
Tilskudsplan:
Vi ansøger i dette projekt om fulde 130.000 kr.
Vi fik den 21. marts 2018 bevilliget 10.000 kr. til projektet fra SEAS-NVE, som vi gerne vil
bruge på en ekstra Skate box i projektet, såfremt vi får bevilliget de fulde 130.000 kr. fra
landsbypuljen.
Projektansvarlig:
Som sagt er projektet blevet godkendt af de tidligere nævnte interessegrupper i Ejby.
Skolen har accepteret placeringen af miljøet og Idrætsforeningen har tilkendegivet, at de
vil undersøge mulighederne for at oprette idrætshold, når projektet står færdigt.
Vi har fordelt projektansvaret, således at skolebestyrelsen søger alle midler til projektet,
indhenter alle tilbud på projektet og er bindeledet mellem de andre interessenter i Ejby.
Det vil dog være Ejby Skole ved skoleleder Peter Børsting Aagaard, der vil blive oprettet
som tilskudsmodtager og projektstyringsansvarlig.
Vi ser frem til at hører nærmere fra jer
Med venlig hilsen
Ejby Skolebestyrelse

Ejby Skole
2
Skovvang 6
4623 Lille-Skensved
Danmark

TRESS AS
Danmarksvej 34
Postbox 550
8660 Skanderborg
Telefonnr.
Fax nr
E-mail
Hjemmeside
SE/CVR-nr.

86522200
86522226
tress@tress.dk
www.tress.dk
11074219

Skanderborg, d. 30. juni 2015

I henhold til aftale mellem Dem og Sascha Erslev Stephensen har vi hermed fornøjelsen at fremsende
vedlagte:

Tilbud nr. 33978

Leveringstid:
Efter aftale
Leveringsbetingelser:
Ab lager
Garanti:
På alle materialer ydes 2 års garanti ved normal anvendelse og under forudsætning af at
vedligeholdelse sker i overensstemmelse med vore anvisninger.
Montering:
Vi kan ved montering ikke tage ansvar for evt. beskadigelse af skjulte installationer.
Forbehold:
For kommende produktændringer, afgiftsændringer samt andre udefra kommende prisstigninger.
Dansk Byggeri's standardforbehold af marts 2001 jf.bestemmelserne i AB 92 samt forhold, der ikke
er oplyst.
Priser:
Gældende 3 mdr. fra tilbudsdato
Betalingsbetingelser:
Løbende mnd. + 30 dage. Overskrides dette, beregnes diskonto + 7% p.a.
Vi håber De vil gøre brug af vort tilbud og De er naturligvis meget velkommen til at kontakte
mig på tlf. for yderligere oplysninger. Vor tekniske chef Knud R. Hansen
kan kontaktes på telefon nr. 86 52 22 00.

Med venlig hilsen
TRESS AS
Sascha Erslev Stephensen
Salgsafdelingen
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Tilbud 33978
Dato
Kundenr. :
Ejby Skole
2
Skovvang 6
4623 Lille-Skensved
Danmark

Leveringsadresse :
Ejby Skole
Skovvang 6
4623 Lille-Skensved
Danmark

30-06-15 Side 1

56820241
TRESS AS
Danmarksvej 34
Postbox 550
8660 Skanderborg
Telefonnr.
Fax nr
E-mail
Hjemmeside
SE/CVR-nr.

Deres ref.
Telefonnr.
Vor reference

56676301
Sascha Erslev Stephe

86522200
86522226
tress@tress.dk
www.tress.dk
11074219

Bet. betingelser
Leveringsbeting
Lev.måde:
Leveres

Løbende mnd. + 30 d
Ab lager
K20 Kasse max 20 kg.
Efter aftale

Areal 1
1 Stk

711741

1 Stk

711778

1 Stk

711770

1 Stk

711771

1

MO05T

Skate dobbelt Quarter Pipe I
26.336,00
267 x 240 x 70 cm.
Rail 25/60
4.420,00
Længde 600 cm.
Skate Box
8.173,00
240 x 120 x 25 cm.
Centralt placeret i skateparken er Skate Ledge
en perfekt udfordring for alle på mange niveauer.
Skate Ledge I
12.786,00
240 x 120 x 25/50 cm.
Trappe lignende skate miljø med utrolig mange
muligheder i sig. Kan bruges som skateparkens
opholdssted mens det stadig indgår i en rute rundt
i skateparken.
Montering af skateområde

1 Stk
2 Stk
1

799065
799065-1
MO05T

InsideOut stål box lige
Ende til stål box
Montering af InsideOut

1 Stk
1

779105
MO05T

Bluetooth Audio system til Insideout
Montering af Audio system

26.336,00
4.420,00
8.173,00

12.786,00

13.000,00

6.250,00
2.306,00

6.250,00
4.612,00
3.250,00

19.495,00

19.495,00
1.300,00

I alt
Fragtbeløb
Momsbeløb
I alt inkl. moms
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99.622,00
0,00
24.905,50
124.527,50
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Fra: 3 - fællespostkasse TMF Plan
Sendt: 10. april 2018 09:01
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Emne: VS: Ansøgning Landsbypuljen 2018

Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 10. april 2018 08:15
Til: 3 - fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Ansøgning Landsbypuljen 2018
Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Anja Svarthol Andersen [mailto:moster.anja74@gmail.com]
Sendt: 9. april 2018 16:12
Til: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: Maria Helene Brúnner <maria.helene.dk@gmail.com>
Emne: Ansøgning Landsbypuljen 2018

Ansøgning til Landsbypuljen 2018.
1

Borup e-Sport er en nystiftet foreningen der ønsker at give børn og
unge i Borup og omegn en mulighed for at dyrke eSport.
Mange børn og unge gamer allerede hver for sig, enten der
hjemme, i skolens klub, i SFO eller på biblioteket. ESport er en
holdsport og Borup e-Sport vil gerne give børn og unge en
mulighed for at dyrke en fritidsaktivitet der kan styrke fælleskabet.
Samtidig vil vi gerne give børn og unge, der ikke har eget udstyr
muligheden for at game på lige fod med andre.
Foreningen arrangerer på nuværende tidspunkt gamer turneringer
i samarbejde med Borup bibliotek.
Vi ønsker meget snart at opstarte træningshold med 2-3 ugentlige
træningsdage. Dette opstartes i samarbejde med Klub 39 på Borup
skole, hvor vi kan låne lokaler midlertidigt.
Foreningen håber på, i samarbejde med Køge kommune, snart at få
egne lokaler i Borup kulturhus.
ESport er en sport der kræver en del gaming udstyr, PC'ere,
skærme, headset og tastaturer. Derudover er der også behov for
en del teknisk udstyr. Borup e-Sport vil derfor gerne ansøge
Landsbypuljen 2018 om 200.000,- til udstyr.
De 200.000,- vil kunne give foreningen mulighed for at indkøbe
udstyr til 12 spillere, som gør at vi kan opstarte træning med 2
hold.
Budget:
12 x gaming pc’er ca. 108.000,12 x skærme ca. 18.000,12 x gamer tastatur ca. 12.000,12 x gaming headsets ca. 9.000,12 x gamer stole ca. 12.000,12 x borde ca. 18.000,1 x streaming maskine ca. 20.000,1 x LCD tv til fremvisning ca. 3000,2

Se mere om Borup e-Sport på facebook:
https://www.facebook.com/Borup-e-Sport-114563155867045/
Vedhæftet er 2 billeder fra vores første og meget velbesøgte
turnering på Borup bibliotek 17/3-2018.
Næste turnering er planlagt til 26/5-2018.
Med venlig hilsen og på vegne af Borup e-Sport
Anja Svarthol Andersen
Stenhøjparken 6
4140 Borup
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TIL:
Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltning
Malene Wilhjelm
tmf@koege.dk
Vedr: Ansøgning om Landsbypuljen
Kære Malene Wilhjelm,
Ølby landsby søger om følgende fra Landsbypuljens midler:
1. Formålet: Hosting af landsbyens webside i et år. At holde et kulturelt arrangement for
landsbyens børn ved den årlige sommerfest.
2. Målgruppen: Ølby landsbys beboere, især børn.
3. Fysisk placering: Sommerfesten holdes hos landsbylaugets formand Sven Panduro,
Krogstoftevej.
4. Forventet bidrag til lokaludvikling: Arrangementet skal skabe kontakt og sammenhold
mellem børnene i landsbyen og sikre, at så mange familier som muligt er med til
sommerfesten, som styrker fælleskabet og giver rammer til dialog om landsbyens
velfærd og fremtid.
5. Anslåede omkostninger
(budget)
a. Hosting af websiden (1 år)—1.600 DKK
b. Foredragsholder—2.500 DKK
c. Forfriskning til børnene (saft, frugt o.l.)—300 DKK
d. Leje af hoppepude—1.500 DKK
e. Diverse til grillfest (kul, servietter osv.)—600 DKK
Mvh
Ølby Landsbylaug
På bestyrelsens vegne
Gina Schaar, Sekretær

Ansøgning til Landby Forum puljen i Køge Kommune
ved; Henrik Lerdorf
Svansbjerg Landsby Laug ønsker at søge Landsby Forum puljen om 40000,00kr. til
Naturfitness redskaber i vores fælles skov. Skoven er blevet opgraderet sidste år og
meget benyttet af løbere, og vi ønsker nu at gøre noget for de voksne i landsbyen,
da legepladsen tidligere har haft første prioritet. Græsarealet i skoven bliver ikke
benyttet til fodbold mere, da børnene har rigelig mulighed for fodboldspil på vores
fælles grønne område midt i landsbyen.
Opsætnings stedet er langs stien i fællesskoven fra Svansbjergvej til Danmarksvej.
Vores plan er, at indkøbe materialer til Fitness redskaber i træ, som ikke skal
vedligeholdes, men leve den tid de kan, i brugbar tilstand selvfølgelig. Vi ønsker også
at bruge nogle af de træstammer, som måske stadig ligger i skoven efter sidste
oprydning. Desværre er de træstammer som blev fældet i skoven sidste år bortkørt,
men vi håber på at kunne skaffe nogle træstammer andet sted i skoven eller i
kommunen. Vi er klar over at vi skal sørge for at redskaberne er i orden, så de ikke
er til fare for nogen.
Redskaberne f. eks: restestammer fra skoven skåret til stubbe og stillet på række en stamme som balance bom på jorden en gennemskåret stamme, man kan lave step op og ned ad.
Vi har indledt et samarbejde med Produktionsskolen, som meget gerne vil have det
som projekt for eleverne og påtage sig opgaven mod betaling for hvert opsat
redskab. Vi vil aflønne produktionsskolen selv.
Vi ønsker at få oplyst om det er underlagt nogen instanser, som skal komme og
godkende projektet? Og .......skal vi søge om tilladelse til at opsætte redskaberne i
skoven?? Og i så fald hos hvem??
Vedlagt eksempler på sådanne redskaber.
På Svansbjerg landsby laugs vegne, Formand Annette Johansen;
annette@strandgreven.dk . Afsendt d. 26-4-2018

Køge Kommune
Klima- og Planudvalget
Torvet 1
4600 Køge

Ansøgning til Landsbypuljen forår 2018
Formålet med Landsbyforum i Køge Kommune er, at være et talerør
for landsbyerne i Køge Kommune, og skabe en god dialog mellem
borgere og kommune. Landsbyforum i Køge Kommune, skal også
være med til at sætte fokus på, at fremme en bæredygtig udvikling i
landdistrikterne, og samtidig værne om, og styrke landsbyernes identitet
og forskellighed. Landsbyforum skal arbejde for at styrke fællesskabet
imellem landsbyerne, og sikre gensidig information og koordination.
Landsbyforum øn-sker at inspirere, fremme og udveksle, ideer og
projekter, om konkrete lokale bæredygtige initiativer, der foregår i hver
enkelt landsby.
Styregruppen for Landsbyforum Køge har besluttet at afholde en
Idékonference i Gørslev den 2. juni 2018. Vi har valgt, at fokusere på
´trivsel i hverdagen’ for folk der bor i landsbyerne i Køge Kommune.
Motivet er dels, at udvikle og igangsætte selve landdistriktspolitikken
i Køge, og dels, at forsøge, at sætte gang i de kreative tanker, hos
befolkningen der bor i landsbyerne.
Som igangsætter, og trækplaster, har vi valgt Signe Wenneberg, der er
opvokset i Tureby. Hun vil komme med en masse bæredygtige inputs, og
kreative ideer til hvad man kan gøre i landsbyerne, for at skabe ‘trivsel
i hverdagen’. Derudover har vi valgt Nanna Steenstrup fra Gørslev
til, at fortælle om; hvordan vi tiltrækker flere børnefamilier til Køge
Kommunes landdistrikter. Som afsluttende oplæg har vi valgt Køge
Kommunes egen klimaambassadør Jacob Skjødt Nielsen til at fortælle
om; bofællesskaber, ‘ollekolle’, samt bæredygtige initiativer i hverdagen.
Afslutningsvis er der afsat 1,5 time til gruppedialog blandt de fremmødte,
således, at vi kan debattere de fremkomne ideer og tiltag der er skabt i
løbet af dagen.
Forhåbningen med Idékonferencen er, at deltagerne vil gå tilbage til
deres respektive foreninger, og igangsætte nogle initiativer der gør det
mere bæredygtigt, og attraktivt, at bo i landdistrikterne i Køge Kommune.

Styregruppen for
Landsbyform Køge

Styregruppen søgte landsbypuljen i efteråret 2017 og fik bevilliget
15.000 kr. Med disse kan vi afholde honorar til Signe Wenneberg men
mangler 7.000 kr. som kan dække selve arrangementet samt 5.000,00 til
markedsføring og opfølgning. Herudover har vi et ønske om at gøre en
indsats for at fastholde og implementerer ideer fra Idekonferencen. Til
det søger vi 10.000 kr.
Herudover ønsker vi en opfølgende workshop til Dialogmødet i
Landsbyforum i november og søger derfor Landsbypuljen til følgende
arrangementer:
Til afholdelse af Idekonference i Gørslev den 2. juni 2018
1.	Honorar til Signe Wenneberg, samt vin til andre oplægsholdere
(15.000 kr., som dækkes af Landsbypuljen 2017)
2. 3.500 kr. til forplejning, øl, vand, pølser, kaffe, service, m.m.
3. 5.000 kr. til markedsføring af Idékonferencen, opfølgning
4.	10.000 kr. fastholdelse af initiativer fra Idékonferencen.
Implementering af ideer.
I alt 18.500,00

Til afholdelse af Landsbyforum Dialogmøde november 2018
1. 15.000 kr. til honorar samt vin til andre oplægsholdere
2. 3.500 kr. til forplejning, øl, vand, pølser, kaffe, service, m.m.
3. 3.500 kr. leje af konferencested
4.	5.000 kr. til markedsføring af dialogmøde, opfølgning og fastholdelse af
initiativer fra dialogmøde. Implementering af ideer.
I alt: 27.000,00

I alt søger Styregruppen for Landsbyforum Køge
Landsbypuljen om: 45.500 Kr.

På vegne af
Styregruppen for Landsbyform Køge
Med venlig hilsen
Kenn Klinthøj / Sille Haahr-Aasmul

Styregruppen for
Landsbyform Køge

GØRSLEV FORSAMLINGSHUS.

Gørslev, den 28/4, 2018
Klima‐ og Planudvalget.
Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge
Ansøgning til landsbypuljen ‐ 2018
Gørslev Forsamlingshus, Trekanten 10, 4100 Ringsted, er et helt afgørende samlingspunkt for
landsbyen.
Forsamlingshuset drives helt på frivillig basis, dvs. en bestyrelse, der ud over at have ansvaret for
udlejning, den daglig drift og vedligeholdelse, også tager initiativ til og udfører nye tiltag.
Vi / lokalbefolkningen ønsker at forsamlingshuset i højere grad skal være et omdrejningspunkt.
Ud over, at forsamlingshuset udlejes, arrangerer de frivillige foredrag, mødevirksomhed,
fællesspisning m.m. – for alle aldersgrupper/ for lokalbefolkningen – men alle er velkommen. Vi
oplever en større og større tilslutning til disse arrangementer.
Her vil en projektor give flere muligheder og være et værdifuldt supplement.
Vi søger derfor om 15.382.19 kr. til en projektor med hertil højttaler.

Med venlig hilsen
Gørslev Forsamlingshus
Trekanten 10
4100 Ringsted
v/ Erik Nielsen
Formand for Gørslev forsamlingshus
Tlf. 56879446, mail: eag_slimminge@hotmail.com

Slimminges nye
aktivitetsområde & samlingssted

Nu er der kommet nye politikere til efter valget, så der er nok på sin plads at
starte fra begyndelsen
Med godt 500 indbygere er Slimminge en af de største landsbyer i Køge
Kommune.
Hvad er der så af tilbud i en by af den størrelse.
Vi har Skole, Børnehave, Hal, boldbaner og en legeplads. Ja det ville være
dejligt, men vi har kun en bænk på et lille frimærke med grønt græs
Efter lukningen af skolen i Gørslev er byen blevet splittet.
I dag er vores børn og unge splittet ud på flere forskellige skoler, skole klasser,
børnehaver og idrætsforeninger, hvilket ikke fremmer det lokale fællesskabet.
Slimminge Grundejerforening gik derfor ind i kampen for at få etablering en
legeplads, som kunne blive byens nye samlingssted.

2017 blev så året hvor vi fik en pose penge fra Landsby Puljen og sammen med
midler fra Slimminge Grundejerforening, gik projektet i gang
Selv om det ikke ser ud af meget, når men ser på billedet, så er alt
grundarbejdet lavet.
Der er indhentet information fra producenter, der er lavet byggetilladelse.
10-15 beboer har knoklet i rigtig mange timer og ETK har også været i gang
med 2 mand og en stor gravemaskine i 5 lange dage.
Der er søgt fonde om midler til projektet og vi har indtil videre fået
14.000 kr. til 2 bordbænkesæt fra en fond i Ringsted.
15.000 kr. fra Nordea Fonden som sikkert vil blive brugt til Spica 3
Håbet med dette projekt er, at få samlet byen igen.
Og på den måde også kan være med til at støtte op om de lokal tilbud, vi har i
område (Børnehuset og Idrætsforeningen i Gørslev og fælles arrangementer i
Gørslev Forsamlingshus)
I Gørslev, Vollerslev, Slimminge og omegn bor der ca 1200 indbyggere hvoraf
der alene i Slimminge By bor 500. Så det kan gøre en forskel for hele området.
Vejret var meget vådt sidste efterår og vi har haft en våd og kold vinter, så
projektet er blevet forsinket en del. Men vi regner med at første etape af
projektet er færdig start/midt maj.
Og så er vi klar til at komme videre med projektet

Vi mangler stadig en del ting på legepladsen og søger derfor stadig efter midler
til at færdiggøre projektet.
Derfor har vi lavet delansøgninger på de ting, som vi mangler, så i ikke står
med en ansøgning på 200.000 kr.
Håber også, at i kan se mulighederne i dette projekt

Med Venlig Hilsen

Beboerne i Slimminge
&
Slimminge Grundejerforening
&
Nu også med opbakning fra

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
( Deres støtte ansøgning ligger i separat dokument )

P.S. Den samlede beskrivelse af projektet kan ses på de næste par side

Projekt tegning

Projekt materialer ( finanseret redskaber )
Powerclimber

1

Efter dialog med producenten har vi måtte konstatere at
dette ikke er et ”gør det selv” projekt. Derfor er denne pris
inklusiv montage og anbefalet faldeunderlag.

110.656 kr.

Kode
11346 (Stand-Alone)
Forhandler
Lars Laj
Faldhøjde
90 cm (intet faldeunderlag)
Pris ex moms 88.524,40 kr.
Pris
110.655,50 kr.

Vippe Hopper

2

Efter dialog med Dalpin har vi måtte erkende at vi ikke kan
få godkendt den vippe vi har. Så der skal bruges en ny
vippe.

20.140 kr.

3

Kode
ELE400022
Forhandler
Kompan
Faldhøjde
100 cm (intet faldeunderlag)
Pris ex moms 15.200 kr.
Pris
19.000 kr.

Fuglerede 2,5m Galvaniseret Stål ()
Kode
Forhandler
Faldhøjde
Pris ex moms
Pris
20.150 kr.
(uden faldeunderlag)

4

KSW90040-0909
Kompan
148 cm ( 32 m2 faldunderlag)
15.320 kr.
19.150 kr.

Andet:
cement, 20 m stolper til kanter m.m.
Estimeret udgift: 1.000 kr.

Spica Junior
Kode
ELE400158
Forhandler
Kompan
Faldhøjde
100 cm ( intet faldeunderlag)
Pris ex moms 6.260 kr.
Pris
7.825 kr.
8.295 kr.

5

Spica 3
Kode
GXY8016
Forhandler
Kompan
Faldhøjde
100 cm ( intet faldeunderlag)
Pris ex moms 8.870 kr.
Pris
11.087,50 kr.

11.752,50 kr.
6

Gyngestativ 2 Sæder Galvaniseret Stål
Kode
KSW90014-0909
Forhandler
Kompan
Faldhøjde
145 cm ( 32 m2 faldeunderlag)
Pris ex moms 8.370 kr.
Pris
10.462 kr.
11.462 kr.
(uden faldeunderlag)

7

Andet:
cement, 20 m stolper til kanter m.m.
Estimeret udgift: 1.000 kr.

2 Vedligeholdelsesfri bordbænkesæt
Kode
Forhandler
Pris ex moms
Pris

BBRRO1,8
Outdoor Design
10.990 kr.
13.737,50 kr.

14.362,50 kr.
7

2000 kr.

8

Flise Belægning og underlag
2 Vedligeholdelsesfri bordbænkesæt
Kode
Forhandler
Pris ex moms
Pris

BBRRO1,8
Outdoor Design
10.990 kr.
13.737,50 kr.

14.362,50 kr.
8

2000 kr.

Flise Belægning og underlag
Cykel Parkering

9

Estimat:

1.664 kr.

24 * (50x50 beton fliser a 26 kr/stk)
2 * Cykel Stativer
Grus, planter m.m.
Stolper 7 meter a 20kr/m

624 kr.
400 kr.
500 kr.
140 kr.

10

Faldeunderlag
Kode
gum
Forhandler
Noles
Faldhøjde
Max 195 cm ( Tykkelse: 60 mm )
Pris ex moms 517 kr./m2
Pris
647 kr./m2
42.355 kr.

Fliser 50 m2 * 647 kr/m2
Stabil og afretter grus til bund under fald fliser
Fiberdug 62 m2

Fragt

11

fliser 2.189 kr. (Noles)

Gynger 1.629 kr. (Kompan)

3.818 kr.
12

32.350 kr.
9.405 kr.
600 kr.

2.000 kr.
37.000 kr.

Bygge tilladelse
Klargøring af område
- Fjernelse af nuværende græs
- afretning af område
- udgravning og opbygning af underlag til fliser
( beton og gummi )
- fræsning og såning af nyt græs

Placering
Slimminge Grundejerforening har tilbage fra Skovbo Kommunes tid fået lov til
at benytte en grund, som kommunen ejer til legeplads.
Denne aftale er herefter blevet videre ført i Køge Kommune
Grunden er markeret med gul på kortet herunder.

Som en del af aftalen står Slimminge Grundejerforening for den daglige drift,
som indebærer græsslåning, snerydning og klipning af hække.
Når Slimminges nye aktivitetsområde & samlingssted står klar, vil det også
være Slimminge Grundejerforening, som står for jævnlig kontrol af området og
en årlig kontrol/godkendelse af en ekstern kontrollør.
Området er også dækket at Slimminge Grundejerforenings forsikring

Problemstilling


Vi oplever, at vores børn og unge ikke har noget samlingssted i
lokalområdet, og hvor der er mulighed for motion og socialt samvær.



Det er svært at fastholde de unge i lokalområdet i fritiden, da de er
spredt på 3 forskellige skoler,børnehaver og vuggestuer i 3 andre byer.



Mange unge kender ikke hinanden.



Vi er bekymret omkring manglen på samlingssteder, som kan motivere
de unge til motion og socialt samvær.

Formål


Projektet er et af flere tiltag, som skal få beboerne og de unge i
Slimminge til at føle sig som en del af et større fællesskab.



At benytte aktiviteterne på aktivitetsområdet kræver ikke medlemskab,
og de vil være frit tilgængeligt døgnet rundt, så alle borgere, både børn
og unge, uafhængigt af økonomiske situation, kan benytte aktiviteterne
og dermed har lige vilkår og mulighed for motion.



Der er foretaget en brugerundersøgelse for at kortlægge, hvilke
aktiviteter og redskaber, der har børnenes og de unges interesse.



På baggrund af resultatet er samlingsstedet sammensat.



Samlingsstedet giver mulighed for bevægelse og dannelse af sociale
netværk for både børn og unge, som kan mødes på tværs af interesser,
køn, kultur og alder. Dette kan fremme en sund livsstil allerede tidligt i
livet og evt. være med til at forebygge vold og kriminalitet lokalt blandt
børn og unge.



Vi forventer med at opsætningen af aktivitetsområdet, vil øger de unges
mulighed for motion hele året rundt og dermed vil fremme en sundere
livsstil og påvirke det sociale samvær i positiv retning.



Ligeledes forventes det at tiltrække flere tilflyttere med børn til
lokalområdet og derved understøtte børnehaven og idrætsforeningens
eksistens i den nærliggende by Gørslev.



Samlingsstedet giver også bedre mulighed for integration af de unge
flygtninge, som bor i byen.

Delansøgning 1

Slimminges nye aktivitetsområde & samlingssted
På vegne af borgerne i Slimminge By
søges der om midler til vores nye og eneste samlingssted/aktivitets-område
for byens børn og unge.
Der søges om et samlet beløb på 110.655,50 kr.
til dækning af indkøb af PowerClimber.
( se indhentet tilbud )

Med Venlig Hilsen
Borgerne i Slimminge By
&
Slimminge Grundejerforening
&
Landsbyforeningen for Gørslev & Omegn

Slimminge Grundejerforening (CVR 35777199) vil stå for alt økonomi i
forbindelse med dette projekt.

For mere information er i altid velkommen til at kontakte
Klaus Sørensen - Tjørnedalsvej 9 - 4100 Ringsted
Mobil: 51906433 – Email: klaus.home@gmail.com

Efter dialog med producenten har vi måtte konstatere at dette ikke er et ”gør
det selv” projekt. Derfor er denne pris inklusiv montage og anbefalet
faldunderlag.

Indhentet tilbud

Delansøgning 2

Slimminges nye aktivitetsområde & samlingssted
På vegne af borgerne i Slimminge By
søges der om midler til vores nye og eneste samlingssted/aktivitets-område
for byens børn og unge.
Der søges om et samlet beløb på 20140 kr.
til dækning af indkøb af Hopper (Vippe).
( se indhentet tilbud )

Med Venlig Hilsen
Borgerne i Slimminge By
&
Slimminge Grundejerforening
&
Landsbyforeningen for Gørslev & Omegn

Slimminge Grundejerforening (CVR 35777199) vil stå for alt økonomi i
forbindelse med dette projekt.

For mere information er i altid velkommen til at kontakte
Klaus Sørensen - Tjørnedalsvej 9 - 4100 Ringsted
Mobil: 51906433 – Email: klaus.home@gmail.com

Indhentet tilbud

Delansøgning 3

Slimminges nye aktivitetsområde & samlingssted
På vegne af borgerne i Slimminge By
søges der om midler til vores nye og eneste samlingssted/aktivitets-område
for byens børn og unge.
Der søges om et samlet beløb på 8295 kr.
til dækning af indkøb af Junior Spica.
( se indhentet tilbud )

Med Venlig Hilsen
Borgerne i Slimminge By
&
Slimminge Grundejerforening
&
Landsbyforeningen for Gørslev & Omegn

Slimminge Grundejerforening (CVR 35777199) vil stå for alt økonomi i
forbindelse med dette projekt.

For mere information er i altid velkommen til at kontakte
Klaus Sørensen - Tjørnedalsvej 9 - 4100 Ringsted
Mobil: 51906433 – Email: klaus.home@gmail.com

Indhentet tilbud

Delansøgning 4

Slimminges nye aktivitetsområde & samlingssted
På vegne af borgerne i Slimminge By
søges der om midler til vores nye og eneste samlingssted/aktivitets-område
for byens børn og unge.
Der søges om et samlet beløb på 14.362,50 kr.
til dækning af indkøb af 2 vedligeholdelsesfri bordbænkesæt.
( se indhentet tilbud )

Med Venlig Hilsen
Borgerne i Slimminge By
&
Slimminge Grundejerforening
&
Landsbyforeningen for Gørslev & Omegn

Slimminge Grundejerforening (CVR 35777199) vil stå for alt økonomi i
forbindelse med dette projekt.

For mere information er i altid velkommen til at kontakte
Klaus Sørensen - Tjørnedalsvej 9 - 4100 Ringsted
Mobil: 51906433 – Email: klaus.home@gmail.com

Indhentet tilbud

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

Køge Kommune
Klima- og Planudvalget

Slimminge, 29. april 2018

Aktivitetsområde/samlingsplads i Slimminge - Landsbypuljen 2018
Aktivitetsområdet/samlingspladsen i Slimminge er langt mere end bare en legeplads!
Landsbyforeningen Gørslev & Omegn finder det særdeles vigtigt, at projektet med aktivitetsområdet
og samlingsstedet i Slimminge bliver fuldført. Foreningen støtter 100% op omkring den ansøgning
som Slimminge Grundejerforening har udarbejdet i håbet om, at dette projekt får fuld fokus.
Vi finder, at dette projekt kan være begyndelsen på en positiv spiral, som vil samle og give byen ny
energi, hvilket vil være til gavn for alle de aktiviteter, der er i Landsbyforeningens område.
Slimminge ligger i et skønt og fredfyldt område omkranset af dejlig natur, placeret mellem Humeloreskovene og Dyndet mod nord og Giesegård-skovene og Giesegård Gods mod syd. Området er
gennemskåret af Vestmotorvejen i passende afstand, som sikre os ualmindelig let adgang - ligegyldigt
om man skal mod København eller mod Fyn/Jylland.

Motivering:
Slimminge har igennem en årrække været præget af en negativ spiral, og er i dag ved at blive en
soveby, hvor man ikke kender hinanden!
Tidligere var man knyttet til de aktiviteter der foregik i Gørslev (skole, idrætsforening, spejder m.m.),
men da Gørslev Skole blev lukket, blev børnene spredt på skolerne i Bjæverskov, Vemmedrup, Borup,
Kværkeby Friskole og Ringsted. Det samme gælder de fritidsaktiviteter som børnene går til.

www.goerslev-omegn.dk

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

Vi ved, at den bedste måde, hvorpå de voksne mødes og lærer at kende hinanden, er gennem vores
børn og deres aktiviteter. Men vi møder ikke vores naboer mere:
”Der dukker børn op på vejen, som vi ikke kender”.
Den oplagte løsning på dette, er at skabe lokale aktiviteter, men selvom Slimminge, med sine ca. 500
indbyggere, er en af de større landsbyer i kommunen, findes der ingen offentlige arealer, hvor man
kan mødes, ingen græsareal, hvor man kan spille fodbold, ingen områder der opfordrer til fysisk
aktivitet, ingen steder hvor vi tilfældigt kan møde naboen. Men dette igangværende projekt giver
muligheder.

Den lille stribe græs på Tjørnedalsvej, hvorpå der nu er ved at blive etableret et
aktivitetsområde/legeplads/samlingssted, kunne være starten på noget nyt, hvor den negative spiral
vendes. En mulighed for at få folk ud af haverne, og få lært naboen at kende og givet byen en ny
identitet.

Side 2 af 3

Landsbyforeningen Gørslev & Omegn
Gørslev, Slimminge, Vollerslev, Nyvang, Gummersmarke, Fløjterup

Den opbakning, der har været i lokalbefolkningen omkring hele dette legepladsprojekt og senest vores
juletræstændings-arrangement, viser, at lokalbefolkningen vil sammenholdet og fællesskabet. Det
pibler med gode ideer, og der er brug for en lille succes, for at det rigtig tager fart. Hvor ville det være
godt, hvis dette projekt blive færdigt og kunne tages i brug som Slimminges nye samlingssted.
Landsbyforeningen Gørslev & Omegn håber at man ser positivt på dette projekt - et projekt, der er
langt mere end bare en legeplads.

På Landsbyforeningens vegne
Erik Andersen
Næstformand

Landsbyforeningen Gørslev & Omegns formål, er at gøre det sydvestlige hjørne af Køge Kommune til
et godt og attraktivt sted at bo. Vi er overbevist om, at værdier som sammenhold og fælledskab, er
vigtige parametre i disse mindre lokalsamfund. Vi arbejder på at skabe rammerne og mulighederne for
at fremme dette - gerne i samarbejde med kommunen og andre lokale foreninger og ildsjæle.

Side 3 af 3

Landsbypuljen 2018 - Sonnerup

1. Kort beskrivelse af projektet: formål og målgruppe

Formål: Sonnerup landsby ønsker at videreudvikle området ved gadekæret som rekreativt
mødested, ved at forskønne området, genskabe "hyggen" og samtidig skabe ekstra
sikkerhed omkring gadekæret.
•

Opsætning af professionelt hegn
Et stort ønske er at få opsat hegn omkring gadekæret, da det nuværende hegn er
ved at falde sammen og da der er ikke hegn hele vejen rundt. Problemet ligger ikke
i at børnene i området ikke har respekt for vandet, men at
niveauforskellen/hældningsgraden er stor, og mindre børn ikke kan bunde hvis
uheldet er ude. Dermed er det et farligt område.
o

Ved den røde linje vil vi gerne reetablere hegnet, som er hullet i dag.

o

Ved den grå linje vil vi gerne opsætte nyt hegn.

o

Ved den gule linje vil vi måske have opsat hegn.

•

Opsætning af bænk ved busskiltet
For at skabe hygge omkring gadekæret og et
samlingssted, har vi et ønske om at opstille en
bænk i forlængelse af busstoppestedet. –
Billedet er taget fra nettet 😊

•

Andehus/fuglehus
Tidligere har gadekæret været hjemsted for ænder. Dette
vil vi gerne have igen, og ønsker at etablere et lille hus på
gadekæret til ænder. Vi vil naturligvis have tilsynet med
ænderne i gadekæret.

•

Ødelagt betonkant
Betonkanten er flækket og om der på sigt skal
gøres noget, kan vi ikke vurdere, men den er
med til at gadekæret bliver undermineret. Som
minimum kunne vi godt tænke os, at den skal
væk. Denne del har vi ikke indhentet priser på,
da vi er usikre på, om det skal genskabes eller
om man kan nøjes med at fjerne betonkanten
der er flækket af.

2. Beskrivelse af projektets forventede bidrag til lokal udvikling

•

En forskønnelse af det lille samlings-og mødested i landsbyen betyder alverden for
indtrykket af livet i vores landsby, og kan være medvirkende til en styrkelse af det
sociale i vores lokalsamfund.

•

Sikkerhed – således at vi gør vores til, at der ikke sker ulykker.

3. Fysisk placering

Sonnerup gadekær ligger ved Sonnerupvej 52, Tureby

•

4. Budget med angivelse af det ansøgte støttebeløb

•

Indkøb og opsætning af bænk - Pris: 7.000,00 kr. uden moms

•

Indkøb og opsætning af trådhegn – 15.000/22.000,00 kr. uden moms

•

Andehus – pris: 1000,00 kr. uden moms (Det er en pris vi fandt på nettet)

Samlet pris: 30.000,00 uden moms.
Alle priserne kan justeres ud fra det materialevalg, man vælger i den sidste fase.

