Ansøgninger til landsbypuljen 2020
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Landsby
Ølby
Åshøj
Bjæverskov
Egøje
Lidemark
Slimminge
Ejby Bylaug
Ll. Salby
Højelse
Slimminge

Projekt
Ansøgt
Gadekærshegn og iltningsanlæg
48.035 kr.
Gadekær
100.000 kr.
Hundeløbegård
50.000 kr.
Hjertestarter
33.500 kr.
Fyrrum
86.000 kr.
Hjertestarter
27.781 kr.
Juletræ og -arrangement
3.000 kr.
Gasgrill, varmekilder, borde og arrangement
33.000 kr.
Blomsterløg, træbeskyttelse, gadekær, keramik 22.250 kr.
Hockeystave og elcykel
24.613 kr.
I alt

Forslag til fordeling
48.035 kr.
100.000 kr.

428.179 kr.

33.500 kr.
86.000 kr.
33.000 kr.
33.000 kr.
30.000 kr.
24.613 kr.
388.148 kr.

Alle ansøgninger en gengivet herunder i forkortet udgave. For yderligere oplysninger og argumentation henvises til et samlet
dokument med ansøgningerne i fuld version.

Nr.

Afsender

Ansøgning

Beløb

1

Ølby Landsbylaug,
ved sekretær Gina
Schaar

Gadekærshegn og iltning
Landsbylauget søger om midler til re- eller nyetablering af hegn på alle gadekærets sider
samt et iltningsanlæg. Landsbylauget har ryddet træer og buske omkring gadekæret.
Derudover ønskes en vurdering fra forvaltningen om muligheden for at genopbygge, eller
nedbryde gadekærets betonkanter og skabe grønne kanter i stedet. Landsbylauget ønsker
at genetablere gadekærets nedslidte betonkanter, hvis Landsbylauget på sigt skal overtage
driften af branddammen.

48.035 kr.

Budget
Hegn 35.000 (reetablering) eller 46.250 kr. (nyetablering)
Iltningsanlæg 1.785 kr.
Forvaltningens kommentarer

1

Der skal tages forbehold for, at korrekt hegning af gadekæret er kommunens ansvar, og
derfor er det også de standarder for hegning (materialer og omfang), som forvaltningen
anviser, der vil blive givet midler til.
Det eksisterende hegn har en fast overlægger, som er det mest solide. Det reetablerede eller
nye hegn skal derfor også have fast overlægger.
I forhold til spørgsmål til naturgenopretning af gadekæret afventes evt. overdragelse af
gadekæret.
2

Åshøj Landsbylaug v.
Formand Eva
Pedersen

Forskønnelse af Åshøj Gadekær
100.000 kr.
Landsbylauget ønsker at genskabe gadekæret som samlingssted. I dag består gadekæret af et
hul i jorden som er helt tilvokset med buske og træer. Der er ingen vand i kæret. Der søges
om midler til at rydde beplantningen og reetablere gadekæret, så der igen kommer vand i.
Samtidig ønskes en forskønnelse af græsarealet ved siden af med opstilling af borde og
bænke.
I 2014 skrev en landskabsarkitekturstuderende en bacheloropgave om Åshøj (i samarbejde
med Køge Kommune). Hendes plantegning af et renoveret gadekær ønsker Landsbylauget at
tage udgangspunkt i. I første omgang med fokus på gadekæret og borde og bænke, og evt.
vente med forhindringsbane, infotavle og stenskjul til padder.
Når genopretningen er færdig, ønsker Landsbylauget, at driften påhviler dem.
Budget (2007)
Reducere gadekærsareal
25.000
Reducere skråningerne
5.000
Fjerne hegn
5.000
Stensætning
10.000
Sti rundt
15.000
Beplantning og borde-bænke
10.000
Total
70.000
Totalpris gadekær (2020)
80.000
Flisebelægning, membran mm. 100.000 kr.

Forvaltningens kommentarer

2

Der er en del uafklarede spørgsmål omkring gadekærets vand, bortskaffelse af forurenet
materiale mm. Dertil mangler budget for den fremtidige drift.
Forvaltningen foreslår, at Landsbylauget sammen med forvaltningen indgår et samarbejde om
at kvalificere og forbedre projektet.
3

Bjæverskov Nærmiljø
v. Lasse Buus

Hundeløbegård
En del hundeejere har bedt Bjæverskov Nærmiljø om at etablere en hundeløbegård i skoven
ved Lidemarksvej (mindre kommunalt skovområde), med samtidig opstilling af bænk.

50.000 kr.

Budget
50.000 kr.
Forvaltningens kommentarer
Projektet er godt og forvaltningen har haft dialog med ansøger. Bjæverskov er dog ikke
omfattet af landsbypuljens landdistrikter og landsbyer. Der er tidligere givet afslag til
projekter i bl.a. Borup og Ejby med denne begrundelse.
Forvaltningen foreslår, at ansøgningen overdrages til Teknik- og Ejendomsudvalget.
4

Egøje Borgerforening
v. Nina Bjørnson

Hjertestarter
Den nærmeste hjertestarter er i Herfølge, Vedskølle og golfklubben i deres åbningstid. Dette
kan have katastrofale følger for borgerne i Egøje, at vi skal så langt efter en hjertestarter,
hvis uheldet er ude.
Hjertestarteren ønskes ophængt på hjørnet af Billesborgvej og Egøje Byvej.
Budget
Hjertestarter inkl. varmeskab
kr. 18.000
Installation inkl. opsætning af bimåler til strøm
kr. 10.000
Kursus i bruge af hjertestarter for byens borger
kr. 5.500

33.500 kr.

5

Lidemark Bylaug og
Lidemark
Forsamlingshus v.
Kenn Klinthøj

Nyt fyrrum v. forsamlingshuset
I et samarbejde mellem Lidemark Bylaug og Lidemark Forsamlingshus ansøger foreningerne i
fællesskab om midler til opførelse af et nyt lille næsten bæredygtigt udhus på 32 m2, samt en
lærketræsterrasse på 18 m2. Alt arbejde bliver udført af medlemmerne i Lidemark Bylaug og
Lidemark Forsamlingshus (samlet knapt 100 medlemmer). Lidemark forsamlingshus er p.t.
opvarmet med et ældre oliefyr. I forsamlingshuset arbejdes derfor p.t. med at undersøge

86.000 kr.

3

mulighederne for at udskifte oliefyret til en mere energirigtig løsning i form af en luft-til-vand
varmepumpe. Oliefyret står i et ældre faldefærdigt udhus opført i blandede lersten og
Lecamursten med afskallet puds og med asbestplader på taget. Udover oliefyret bruges
udhuset som ekstra lagerplads til bl.a. rengøringsmidler, ekstra viskestykker m.v.
Vi søger derfor tilskud til at opføre et nyt lille udhus som erstatning for det gamle, herunder til
en tilstødende lærketræsterrasse. Det nye lille udhus vil blive opført i så bæredygtige og
lokale materialer som muligt. Vi forventer at kunne genanvende den eksisterende
betonsokkel.
Forvaltningens kommentarer
Projektet er i overensstemmelse med Lidemarks lokalplan.
6

Slimminge
Grundejerforening v.
Flemming Andersen

Hjertestarter
Foreningen ansøger om en hjertestarter med tilhørende udendørs skab, så den er til rådighed
døgnet rundt. Dertil ansøges om etablering af elforsyning til hjertestarteren, som ønskes
ophængt på Tjørnedalsvej ved den nye legeplads, som tidligere har opnået støtte fra
landsbypuljen.
Forvaltningens kommentarer
Forvaltningen foreslår, at der ansøges om 5.500 kr. mere, så der er støttemidler til et kursus i
at anvende hjertestarteren til Slimminges borgere, tilsvarende Egøjes ansøgning.

7

Ejby
Grundejerforening v.
Formand Torben
Paaske

Grundejerforeningen Ejby bylaug ansøger hermed om tilskud til dække en del af udgifterne til
opsættelse af juletræ på 9 meter, placeret på arealet mellem Ejbyvej 80 og Dalbyvej 71 i
lighed med de senere år. Ejby bylaug afholder i forbindelse med at træet tændes et event
hvor der serveres gløgg og æbleskiver for store og små, dette event har de senere år haft
tilslutning fra ca. 300 personer.

33.000 kr.
Slimminge
Grundejerforening:
27.781 kr.
Forvaltningens
forslag til kursus:
ca. 5.500 kr.
3.000 kr.

Budgettet for dette event ligger i om egnen af 13000,‐ kr. hvor de 7000,‐ går til
grantræet/levering, det resterende går til forplejning, leje at musikanlæg, levende musik og
julemand.
Vi ønsker at få samme støtte som vi har fået de senere år på omring 3000,‐ kr de resterende
udgifter dække primært af Ejby bylaug, men også af sponsorater fra lokale erhvervsdrivende.

4

Forvaltningens kommentarer
Ejby er ikke omfattet af landsbypuljens landdistrikter og landsbyer. Der er tidligere givet
afslag til projekter i bl.a. Borup og Ejby med denne begrundelse. Det foreslås, at foreningen
ansøger en anden kommunal pulje.
8

Ll. Salby Landsbylaug
v. Formand Jesper
Nielsen

Gasgrill, varmekilde til telt, borde og stole, arrangement
Vi havde for 2 år siden den store fornøjelse at få tildelt midler fra landsbypuljen til
indkøb af fælles telt samt borde og stole til brug ved afholdelse af bl.a. vores sommerfester.
Dette har vi haft stor glæde af.
Vi har fået nogle udfordringer i forhold til vores sommerfest og vores traditionelle fælles grill.
Vi har medlemmer med konstateret KOL og astma sygdomme, som har det vanskeligt med
traditionelle kulgrille.

33.000 kr.

Vi har derfor et ønske om at få tilgang til helst 2 stk. gasgrill samt noget
opvarmningsmulighed for vores telt, således at vi kan udvide timerne, hvor også borgere i
landsbyen med helbredsproblemer kan deltage, og det bliver mere behageligt og ikke så
vejrafhængigt for øvrige deltagere.
Derudover har vi længe talt om muligheden for at afholde intimkoncerter eller andre fælles
kulturelle aktiviteter.
Budget
- 2 stk. gasgrill af stor størrelse kr. 12000
- 3-4 stk. varme kilder til telt kr. 8000
- 2 stk. yderligere bord med stole kr. 3000
- Tilskud til kulturelt arrangement kr. 10000
I alt kr. 33000

9

Højelse Landsbylaug
v. Forkvinde for
bestyrelsen Maja
Langhorn

Blomsterløg, træbeskyttelse, rep. af afløbsbrønd, bundslam, keramik
Vi ønsker at plante påskeliljer og tulipaner ved byskiltene på begge sider af
vejen ved alle 5 indgangsveje (incl. ærtebjergvejen), ved de 5 vejtræer og ved tingstedet. Vi
søger derfor om midler til 1500 tulipan og påskelilje-løg, som vi vil plante sammen.
Vi søger om midler til træbeskyttelse, som vi selv maler bordene med her i foråret.

30.000 kr.
Landsbylaugets
ansøgning:
22.250 kr.

5

Selvom vi i landsbylauget tynder ud og renser omkring gadekæret hvert år, så gror det
naturlig til og slam samler sig. Derfor søger vi om midler til at få gravet bundslam op og få
kørt væk. Vi kan se, at afløbsrøret til grøften er mast eller tilstoppet.
Derfor søger vi om midler til at få repareret afløbsrøret.
For at styrke tilhørsforholdet endnu mere for børnene i byen ønsker vi, at hvert barn i Højelse
kan male sin egen keramiksten, som brændes (ca. brosten-størrelse). Stenene lægges på
gadekærets areal. Derfor søger vi om midler til materialer og honorar til lokal keramiker.

Forvaltningens
forslag til midler til
bortskaffelse af
affald:
7.750 kr.

Budget
1. Køb af træbeskyttelse til 4 nye bordbænkesæt. Vi maler dem selv:
(Overslag på priser indhentet fra XL-byg) 3.000,00 kr.
2. Køb af 750 påskelilje løg og 750 tulipanløg til forskønnelse af:
- Landsbyens 5 indgangsveje,
- Bedene ved de 5 vejtræer
- Tingstedet 2.000,00 kr.
(Pris indhentet fra www.bulbi.nl)
3. Reparation af gadekærets afløbsbrøndsrør til grøften: 7.000,00 kr.
(Mundtligt tilbud fra Peter Meyer A/S)
4. Opgravning af bundslam i gadekæret, samt bortkørsel af slam: 5.500,00 kr.
(Beløb sat ud fra sidste opgravning + 500kr)
5. Højelses børns sten – Keramiker og materialer 4.750,00 kr.
(Se vedlagte tilbud)
I alt inkl. Moms: 22.250,00 kr.
Forvaltningens kommentarer
Oprensning af gadekæret kan kun foretages efter dispensation fra NBL§3, som
administreres af forvaltningen. Oprenset slam skal bortskaffes iht. miljømyndighedens
anvisninger.
Forvaltningen foreslår, at der lægges et ekstra beløb til ansøgningen til bortskaffelse af
oprenset slam.
6

10

Slimminge Landsby
og Landsbyforeningen
Gørslev og Omegn

Street hockeystave og mål samt fælles elcykel
Vi ønsker i Slimminge at arrangere Street Hockey for at se, om det var noget, som de unge
kunne samles omkring et par gange om ugen. Da Street hockey er meget mobil, vil det være
muligt, at turnere rundt mellem de forskellige villaveje og på denne måde skabe et fællesskab
på tværs af hele byen.

24.613 kr.

Vi ansøger om en fælles elcykel. Lokale står for vedligeholde i samarbejde med butikken som
sælger elcyklen (E-pakken). Lokale vil også stå for udlån til interesserede beboer i Slimminge,
Gørslev, Vollerslev området.
I samarbejde med en af de førende elcykelbutikker i landet, er vi kommet frem til at følgende
cykel vil kunne bruges til projektet. Og som rammer den største målgruppe.
Så prisen for cyklen og service m.m. for de 3 år hvor projektet kan køre bliver 21.563 kr efter
ekstra rabat.
Budget
Hockey 3.050 kr.
Elcykel 21.563 kr.

7

