Fælles legeplads i Fjelsø
Fjelsø-Klotrup beboerforening er i færd med at etablere en ny legeplads, beliggende centralt i Fjelsø by.
Den nye legeplads skal erstatte den nuværende og meget slidte. Legeplads skal ligge nær byens hal, friskole
og forsamlingshus og skal sammen med disse danne rammen om vores bymidte og være samlingspunkt for
byens børn og unge.
Fjelsø-Klotrup er to små landsbyer der som så mange andre kæmper for deres eksistens. Overlevelse
kræver nye og tidssvarende faciliteter, så det er attraktivt for børnefamilier at vælge bosætning i vores
område.
I dag er det forventet at en landsby har en anstændig legeplads. Det er desværre ikke tilfældet for Fjelsø Klotrup. Vi kan desværre ikke forvente at Vesthimmerlands kommune vælger at placere en offentlig
legeplads i vores landsby. Vi håber derfor at Landsbyrådet, vil hjælpe økonomisk til med at få vores
legeplads faciliteter gjort tidssvarende, og være det man kan forvente af en legeplads i dag.
Fælles projekter for et bedre lokalsamfund gavner fællesskabet og den fælles ånd til at kæmpe for vores
landsbyer.
Vi har gennem de seneste år, vist at gennem vores fællesskab og vilje til at arbejde for vores lokalsamfund,
er i stand til at udrette ting, blot der er økonomisk støtte kommunen og div. Fonde og puljer. Vi har bla.
totalrenoveret vores forsamlingshus og omdannet det til et tidssvarende kulturhus. Samt lavet et fælles
køkken i Fjelsø. Nu er tiden så inde til at det er en legeplads, der skal laves. De lokale kræfter har fået et
pusterum og er nu klar til at tage fat igen.
Vi håber i vil se venligt på vores ansøgning og glæder os til at modtage jeres svar.

Budget:

Indtægter
Vi søger følgende fonde og puljer Dette er en plan for de ansøgninger vi har og vil søge. Pengene er delvis
bevilliget.
Allerede bevilligede midler:
Knabermidler over 5 år fra 2014 – 2019
82.000 kr.
Penge byen har tjent/er tildelt via.
overskuddet fra Knaberfesten i Aalestrup,
ved at hjælpe til med praktiske gøremål
samt stille med en optogsvogn.
Optimisterne i Fjelsø

15.000 kr.

Ansøgte midler:
Vesthimmerlands kommune Landsbyråd

100.000 kr.

Nordea Fonden

85.000 kr.

Jutlander fonden Himmerland

50.000 kr.

Fonden for Sparekassen Farsø

12.250 kr.

Lokale og anlægsfonden

100.000 kr.

I alt

444.250 kr.

Udgifter:
Indkøb og professionel montage:
Svævebane

87.500 kr.

Pannabane

45.500 kr.

Karrusel

22.500 kr.

Snurretop

15.750 kr.

Trampolin

52.000 kr.

Kolbøttestativ

7.500 kr.

Motorikbane

87.500 kr.

Gyngestativ

44.000 kr.

Faldsand certificeret

82.000 kr.

I alt

444.250 kr.

Frivillig arbejdskraft (svarende til 100 kr. pr. time) svarer til

50.000 kr.

Indebær: nedtagning af eksisterende legeplads, udgravning og udlægning af faldsand. Div. Maskiner
Beløbet er ikke medregnet i det indsendte budget, men kun nævnt for at orienterer om den store frivillige
indsats der ligger bag. Montagearbejde skal udføres professionelt, da legepladsen er offentlig tilgængelig
og skal være godkendt hertil. Alt arbejde der ikke skal være godkendt foregår på frivilligt plan inkl. Lån/leje
af div maskiner.

