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Ansøgning om udbetaling af restbeløb fra ramme til aktivitetspark
I juni 2018 bevilgede Aabenraa Kommune en ramme på 250.000 kroner til støtte til etablering af en
aktivitetspark i Rødekro (samarbejde med Just Human Fonden og Kompan). Det lykkedes os at skabe ekstra
frivilligt arbejde i forbindelse med parkens etablering, således at der efter det os oplyste kun er trukket
200.000 kroner på rammen.
Vi søger hermed om udbetaling af de resterende 50.000 kroner til videreudvikling af parken. Vi planlægger
følgende:



Køb af ekstra legeredskaber til de helt små børn. Vi planlægger at anskaffe de 2 vedlagte redskaber
til en samlet pris på 10.950 kroner før fragt og montering
Anskaffelse af bålhytte med tilknyttet shelter som eksempelvis vedlagte tilbud. Samlet pris
52.812,50 kroner. Det vil give flere muligheder for anvendelse af pladsen og dermed en større
samlet søgning.

Det manglende beløb + evt beløb til byggetilladelse vil blive fremskaffet via materialepuljen for Rødekro By
samt udviklingsrådets egne opsparede midler. Klargøring af område vil blive udført af frivillig arbejdskraft
eller afholdt via foreningens midler.
Anlæggene opføres på kommunal jord. Derfor vil vi naturligvis indgå i samarbejde med kommunen omkring
det praktiske og sørge for at de nødvendige tilladelser kommer på plads.
Endvidere ansøger vi om opstilling af en skraldespand på pladsen. Det har været meget efterspurgt fra
byens borgere
Parken bliver allerede meget anvendt nu, og vi forventer yderligere anvendelse i forbindelse med
etablering af det nye Børnehuset Fladhøj og sammenlægningen af de byens 2 skoler. Det er dog vigtigt at
der er anvendelsesmuligheder for folk med forskellige interesser. Derfor søger vi om udbetaling af det
resterende beløb fra den allerede bevilgede ramme.
Venlig hilsen og med håb om et positivt svar
Hans Nørgaard Clausen
formand@roedekroby.dk
28512902
Bilag: Tilbud fra Rabbek Furniture

Fra Kompans hjemmeside: Vi er lovet 20% rabat, men skal betale moms. Nettopris dermed som anført

Fra Rahbek Furnitures hjemmeside

