INITIATIVPULJER
EKSEMPLER PÅ
PULJEPROJEKTER

EKSEMPLER PÅ EVENTS
•

Vinterudsmykning i handelsgade og tomme
butiksvinduer.

•

Skoleevents hvor elever producerer materiale til
sæsonudstilling i byens butikker.

•

Danmark i rummet; skolelevent, PR, isuddeling
mm (se uddybning på næste side).

•

Inspirationsoplæg til energirenovering af eget
hjem.

•

Jazz, telt, hoppeborg mm til ny type arrangement
ved Kulturnat i Løjt Kirkeby.

•

Gratis julefrokost for forbipasserende i
Nørreportkvarteret, med små retter i hver butik.

•

Madworkshop med Jesper Koch i
Nørreportkvarteret.

•

Juleudsmykning på Nørretorv.

Skoleevents - udsmykning Aabenraa

EKSEMPLER PÅ FYSISKE
PROJEKTER

HVAD KAN MAN BRUGE EN
INITAITIVPULJE TIL?
Mulighederne er mange og derfor får I her en
række eksempler på ideer, der er gennemført
i Aabenraa Kommunes områdefornyelser. Det
er ideer, der har opnået puljestøtte samt andre
mindre områdefornyelsesprojekter, som opfylder
de samme betingelser.

•

Udgravning af tilgroet skøjtesø i kommunalt grønt
område.

•

Veste, handsker og poser til nyetablerede landsbypedeller.

•

Indkøb af kirsebærtræer til private haver for at
genskabe tidligere kirsebærtræsallé langs en af
byens gader.

•

Specialdesignede træmøbler foran butikker i
Nørreportkvarteret

•

Flytbare udendørs siddemøbler til afprøvning
af nye opholdsmuligheder i byen og til brug ved
lokale arrangementer.

•

Ny julebelysning til byens lygtepæle

Landsbypedeller

Juleudsmykning - Aabenraa

Skøjtesø
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UDDYBEDE EKSEMPLER PÅ STØTTEDE BEGIVENHEDER

?
DANMARK I RUMMET

AFPRØVNING AF UDEOPHOLD

En række koordinerede events i forbindelse med en
udstilling

Indkøb af 6 flytbare udendørs siddemøbler til afprøvning rundt i byen.

Projekttype: Events

Projekttype: Fysisk projekt / midlertidigt projekt

Opfyldelse af formål: Begivenheder der skaber positive
oplevelser i Nørreportkvarteret.

DU KAN FÅ HJÆLP OG VEJLEDNING
Som ansøger behøver du ikke at kunne alt selv. Du
kan få vejledning fra den lokale puljegruppe og den
kommunale forvaltningsgruppe.
Spørg endelig hvis I er i tvivl om hvordan forskellige
ideer gøres til virkelighed. Eksempelvis:
•

Ansvar og regler ved arrangementer og fysiske
anlæg.

•

Dialog og aftaler med driftsenheden.

•

Hjælp til at finde den ansvarlige kommuale
grundejer.

Projektbeløb: ca. 47.000 kr
Heraf puljestøtte: ca. 20.000 kr
I anledning af astronomisk selskabs 100- års jubilæum i 2016 kom vandreudstillingen ”Danmark
i rummet” til Aabenraa. I et samarbejde mellem
Aabenraabibliotekerne, shopicity, Det lille Teater,
Områdefornyelse Nord og en række skoleklasser blev
der i udstillingsugerne arrangeret en lang række begivenheder med rumtema. Der blev fx afholdt en række
foredrag, rumfilm-marathon, open by night, stjernekigning og rumudsmykning i byen.
Områdefornyelsen har støtte følgende af arrangementerne: Materiale til butiksudstilling af skoleelevers hjemmelavede planeter, uddeling af astronautis, udstilling
om skrammelplaneter, flyers, vinduesfolie og plakater.

Opfyldelse af formål: Projektet medvirker til at skabe
uformelle opholdsmuligheder i byen samt til at starte
nye traditioner i byen.

Projektbeløb: 82.000 kr.
Heraf puljestøtte: 82.000 kr
Ved områdefornyelsen af Løjt Kirkeby var der grundet
kloakarbejde lang ventetid på planlagte anlægsprojekter
samt usikkerhed, om der blev råd til siddemøbler i projekterne. For at starte de nye traditioner for udendørs
ophold i projektområderne blev indkøbt 6 flytbare siddemøbler til afprøvning i venteperioden. Da møblerne har
lang holdbarhed bruges de derefter til afprøvning/ opsætning andre steder i byen samt til byfester. Møblerne
ejes af Løjtland fællesråd, som varetager ansvar, grundejeraftaler og arbejde tilknyttet møblerne. Møblerne er
godkendt til brug i offentlige byrum.
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