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:
Hvalpsund Borgerforening

Cvr-nummer:
26 08 52 33

Projektnavn:
Leg og bevægelsespark Hvalpsund
Vartegn for havnen
Projektbeskrivelse:
Hvalpsund Borgerforening har i samarbejde med Elverdal lavet et projekt som
skal supplere den nuværende legeplads på havnen i Hvalpsund. Vi ønsker
samtidig at skabe et genkendeligt vartegn i form af en maritimt udseende
klatremast på 9, 5 meter. Pladsen designes med dynamiske legeredskaber,
træningselementer, trampoliner og klatremast. Alt sammen aktiviteter der
appellerer til leg og bevægelse, og stimulerer og udfordrer motorikken for alle
aldre. Designet tager udgangspunkt i bølgen der skyller ind over land, og det
bølgede landskab som smelter sammen med naturen, græs hyben havn og
hav.
Vi mener i høj grad vores projekt lever op til de skitserede målsætninger for
støtte.
Det gode værtsskab
Ud fra besøgstallet og tilkendegivelser fra turister og brugere af havneområdet,
så tiltrækkes de i høj grad af det maritime miljø, mulighederne for udendørs
ophold i omgivelser hvor netop leg og bevægelse er i centrum, både for unge
og ældre. Der er muligheder for at nyde medbragt mad, sidde og nyde livet på
havnen, se børnene lege og få en snak med både lokale og turister.
Samarbejde mellem landsbyer
Faciliteterne på havnen benyttes af hele Vesthimmerland, og børn fra både små
og store skoler og institutioner tager ofte turen til Hvalpsund og tilbringer en dag
på havnen. Derudover arrangeres der mange familieture hvor madpakkehuset

benyttes til fælles frokost, mens børnene leger og spiller på
legepladsen/multibanen. Vi er også vidende om, at flere foreninger fra
Vesthimmerland benytter området til forskellige aktiviteter.
Bosætning/Branding
Fiskerihavnsområdet er i høj grad med til at brande Hvalpsund. Det er stedet
hvor man altid kører ned og ser hvad der sker. Mange bliver hængende, og
nyder stedet til gavn for de omkringliggende næringsdrivende. (Hvalpsund
færgekro, Havnens Røgeri, Færgekiosken, Det lille kompas og Kahytten)
De gode oplevelser, havnemiljøet og naturen er helt klart et parameter når man
skal vælge hvor man vil bo. En oplevelsespark, legeplads madpakkehus og
multibane gør det nok ikke alene, men man skal ikke undervurdere, at de gode
oplevelser, havnemiljøet kombineret med alle de andre muligheder Hvalpsund
byder på, har indflydelse på den omtale Hvalpsund får når der skal vælges
fremtidig bosætning.
Byudvikling-hvor er de unge
Den nuværende legeplads er mere for de mindre børn, hvor vi netop har tænkt
på de større børn og unge mennesker ved etablering af en bevægelsespark.
Vi tillader os at vedlægge budget og en oversigt på, hvor vi økonomisk er
henne i dag.
Vi vedlægger projektoversigt fra Elverdal.
Vi forventer at kunne færdiggøre parken i 2020
Ansøger om kr.:

165.000,-

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

