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:
Vegger Borgerforening

Cvr-nummer:
32966594

Projektnavn:
De andres huse – et kulturarvsprojekt med fokus på
nye fællesskaber

Projektbeskrivelse:
1. Skilte: Vi vil lade de gamle huse i Vegger fortælle om byens glorværdige
historie som stationsby og meget mere.
Byen opstod i kraft af jernbanen og et alsidigt erhvervs- og kulturliv voksede op.
Banen fylder 120 år i år, og det er 50 år siden, det sidste tog futtede forbi.
Det er på tide at samle historierne og skilte med dem, så eftertiden kan fornøje
sig med de gode historier og få noget at være fælles om.
Vi vil højne værdien af lokalsamfundet, så vi bliver stolte af vores by og egn og
får noget at vise frem for vores gæster.
Rent praktisk vil vi indsamle viden om de gamle huse og bevare essensen af
lokalhistoriens vingesus i form af metalskilte på de huse, der har rummet butik,
erhverv eller begge dele.
Processen vil bl.a. foregå via en række temaaftener med folk, der kan fortælle
om gamle dage.Desuden vil vi afvikle en eller flere kulturhistoriske vandringer
arrangeret i samarbejde med Vesthimmerlands Museum.
Vi vil fortælle om projektet på et borgermøde og i øvrigt bruge Facebook
grupperne ”Det sker i Vegger” og ”Alle os i Vegger” til fakta-indsamling og
formidling.
2. Byport: Hele området har en fantastisk historie, der rækker helt tilbage til
fundet af Danmarks næstældste mand til en fremtid som grøn by med biogas
og placeret midt i storslået natur.
Den del vil vi gerne formidle i form af en byport inspireret af nye skilte ved
brunkulslejrene i Søby. Byporten kan enten stilles op i anlægget ved
købmanden eller ved indfaldsvejen ved Halkær Å.
Det er noget, der skal snakkes mere om og besluttes ud fra beboernes ønsker.

3. Snakkevæg: Købmandsbutikken har en lang, rød, bar væg ud mod Aagade.
Den vil vi gerne udsmykke med skilte i form af luftfoto fra 1954 og 2018 (som i
Krak) samt et kort med markering af de huse, der har fået skilte på, så folk kan
gå eller cykle på ”skattejagt” i byen.
Vi lægger op til, at det skal være frivilligt, om husejerne vil have skilt på eller ej.
Vi har ikke selv midler til at kunne gennemføre projektet, og søger derfor
kommunen om hjælp.

Ansøger om kr.:

90.000 kr. incl. moms

Ansøgning sendes til maf@vesthimmerland.dk og skal være forvaltningen i
hænde senest den 1. april 2019.

