Til
Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Att.: Per Bach Laursen

Overlade, 25 november 2018.

ANSØGNING TIL LASERLYS I OVERLADE.
Vi er en arbejdsgruppe under Overlade Borgerforening, der i øjeblikket arbejder med et projekt, hvor vi
gerne vil brande Overlade by. Dette vil vi gøre ved at etablere laserlys ved de to hovedindfaldsveje til byen.
Til dette formål mangler vi imidlertid penge. Derfor vil vi forespørge om Vesthimmerlands kommune vil
deltage med et beløb på kr. 50.000,00 til projektet, sammen med flere sponsorer i lokal området.
Laserlysene skal monteres på master i ca. 10 meters højde. De skal lyse ud over markerne med en afstand, så
det ikke bliver til gene for beboerne i området, eller for flytrafikken. Dette er lagt ind i anlægget.
Ud fra leverandørens oplysning, kræves der ikke særlig tilladelse, når det fremvises på privat grund.
Det skal tændes fra mørkets frembrud og til ca. kl. 23.00, i perioden oktober til april.
Ideen er opstået i forbindelse med kloakering i hele byen. Vi ved det har givet, og stadig giver en del
udfordringer, for borgerne. Derfor vil vi gerne skabe noget nyt og positivt, som evt. kan være med til at flytte
fokus.
Hvad vil vi:





Brande vores by
Øge bosætning
Skabe noget unikt
Styrke fællesskabet endnu mere

Hvad kan vi bruge laserlyset til:




Vise forskellige arrangementer i byen, f. eks. juletræsfest, fastelavn osv. samt shows på himlen
Skabe interesse og nysgerrighed omkring Overlade
Kun fantasien sætter grænser, alle kan komme med ideer til anvendelse......

Med dette brev håber vi at have vakt Jeres interesse, og håber I vil støtte vores projekt.
Budget er vedlagt, og yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Claus eller Per.
Med venlig hilsen
Overlade Borgerforening
Grethe Ravnborg
Nis Virenfeldt
Bent Sølvdal
Claus Lassen tlf. nr. 30184055/ mail adr: ccll@live.dk
Per Gundersen tlf. nr. 81770781/ mail adr: miepergundersen@gmail.com

