LANDSBYUDVALGET

Ansøgningsskema - projektpuljen
Landsbyudvalgets indsatsområder for 2019 blev godkendt på Byrådets møde
den 13. december 2018.
Bosætning og Branding
- Det gode værtskab
- Den gode historie
Fællesskab og samskabelse
- Samarbejde mellem landsbyer
- Byudvikling – hvor er de unge? Tænk nyt – stort og småt
Inden udfyldelse af ansøgningsskema:
 Læs ”Landsbyudvalgets tildelingskriterier”
 Udarbejd realistisk budget for projektet (angivelse af indtægter og
udgifter)
 Overveje tidsplan for projektet – dette i forhold til afrapportering
Foreningens navn: Brøndum Borgerforening

Cvr-nummer: 34518092

Projektnavn: Sikre by

Projektbeskrivelse:
Brøndum er en by med en stor vej igennem sig og derfor også en del trafik til og
fra Aalborg som kommer igennem byen. Dette betyder også at mange bilister
ikke længere anerkender byen som by og derfor forsætter igennem den med for
høj fart, hvilket er til fare for byens beboere, men også de skolebørn som hver
dag har deres gang til og fra skole til deres hjem i eller udenfor Brøndum.
Derfor ønsker Brøndum borgerforening at søge til en stationær fart måler ved
by indgangen mod Aalborg, da vi desværre oplever mange bilister med for høj
fart ind igennem vores by især fra Aalborg siden af.
Dette skaber et usikkert miljø for vores familier og skolebørn, hvilket vi vurdere i
borgerforeningen ville kunne afhjælpes med en fartmåler til at minde bilisterne
om at det er en by de køre ind i og at der er mennesker på vejen.
I forhold til at forny byen og vedligeholde sammenholdet i byen, ønskes der at
søge om projektmidler til nyt grill udstyr i form af grillpalet, tang og grill renser.
Dette vil hjælpe til at bibeholde den gode stemning til vores gril aftner og
arrangementer.
Der ønskes også midler til maling til vores nye bord/bænke sæt, som skal
behandles for at garantere længere levetid. Der søges også om penge til en ny
vimpel til vores flagstang.

Ydermere ønskes der midler til en kombi-ovn, med gryder til, som kan
anvendes til vores julearrangementer, hvor der serveres gløgg og æbleskiver,
som førhen er blevet varmt hjemmefra og medtaget af bestyrelsen, ville nu
kunne laves på lokationen for julearrangementet og derved gøres mere enkelt
for alle mand og garantere varmt gløgg og æbleskiver.
Der søges om et lappesæt til vores telt, samt jordspyd og en ny opruller, da
dette vil nemmere gøre brugen af teltet, som hvert år anvendes til grill aftner og
foreningsarrangementer. Derudover ønskes der penge til et nyt dørparti, så der
er mulighed for 2 flugtveje og bedre udluftningsmuligheder.
Budget:
Det vurderes at en stationær fartmåler med alt hver denne indebærer af indkøb,
installation og opstart koster 50.000 kr. hvilket er det beløb der søges fra
projektpuljen.
Der søges om 600 kr. til nyt grill udstyr og 2000 kr. til maling samt pensler.
Vimplen vurderes at koste 150 kr.
Kombi-ovnen og gryder er undersøgt på nettet til at koste 2000 kr.
Alt telt udstyr er vurderet til tilsammen at koste 10.000 kr.
Ansøger om kr.: 64,750 kr.
Ansøgning sendes til maf@vesthimmerland.dk og skal være forvaltningen i
hænde senest den 1. april 2019.

