Projektbeskrivelse:
Lokalsamfund:
Kommune:
Projektholder:
Projekttype:
Projektets titel:
Baggrund og formål:

Beskrivelse:

Dynt-Skelde-Gammelgab
Sønderborg
DLG landsbylaug ved Rudi Cargnelli (formand)
Eget projekt (sæt kryds) X
Idé til kommunalt projekt (sæt kryds)
Legeplads til børnevækst område
Stigende børnetal og nedslidte faciliteter gør et nyt
samlepunkt med gode legefaciliteter for børn
nødvendige.
Den eksisterende legeplads er nedslidt efter mange
års brug. Dertil har en vej omlægning gjort pladsen
farlig at bruge. Ved nedlæggelsen af en fællesvej
(ved efterskolen) og en efterfølgende prioritering af
vejen forbi legepladsen, lovede vejmyndighed en
afsikring af legeområdet, hvilket indtil dato ikke er
sket. Ved dette projekt kan dette indhentes.
Arealerne tilhørende Sønderborg kommune som
ligger i forbindelse med sportspladsen er udpeget til
at omfatte det nye legeareal (de gamle nedslidte
faciliteter fjernes). Der er blandt småbørns forældre
et stort interesse for at opbygge en tidssvarende
legeplads. Forældrene og kommunens legeplads
konsulent indbydes til fællesmøde for at aftale de
nødvendige tiltag i forbindelse med projektet. Det er
vigtig, at pladsen overholder de krav der er til en
legeplads efter nuværende standarts. Forældrene
indgår som arbejdskraft ved opbygning og
nedtagning af den gamle. Der søges om midler til 2
delprojekter.
1. Planlægning og mødeaktivitet . (ca. kr.5.700)
2. Etablering af legeplads (ca. kr.270.000).
Legepladsen kan etableres i etaper og
konsulenten er vigtig rådgiver med hensyn til
sikkerhed.

Aktivitets- og tidsplan: Medio til ultimo 2013.
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Ressourcer og
deltagere:
Kommunikation:
Budget:
Finansiering:

Gratis arbejdskrafts ressourcer med hensyn til
opbygning og nedtagning. Planlægning og
projektstyring.
Via DSG landsbylaug
Ad 1: kr. 5.700. ad 2: kr. 270.000
Via kommunale midler

Skemaet returneres i udfyldt stand til undertegnede. Ansøgningen vil blive
behandlet ved Landdistriktsudvalgets møde den 16. maj, og I hører nærmere
snarest derefter.

På vegne af Landdistriktsudvalgets Udviklingspulje
Sønderborg Kommune
Kultur og Fritid
Connie M. Skovbjerg
Landdistriktskoordinator
M 2889 8021
cskb@sonderborg.dk - www.sonderborgkommune.dk
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