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Hellevad, d. 31. januar 2022

Ansøgning om tilskud til multibane i Hellevad
Hellevad har i de senere år oplevet en positiv udvikling i elevtallet for vores Børneunivers, samt rekordstore
årgange for vores før-skoleelever. Som en direkte konsekvens af den positive udvikling, har de bærende
frivillige foreninger (ringriderforeningen, beboerforeningen, pensionistforeningen og idrætsforeningen) sat
sig sammen i Hellevad Udviklingsråd, med den klare målsætning om at bygge og renovere vores indendørsog udendørsfaciliteter. Arbejdet har allerede båret frugt med etablering af ny svævebane, ny parkourbane,
ny tribune på vores stadion samt restaurering af Gustes eng, som er et nærliggende grønt rekreativt område.
Nu er turen kommet til vores fælles store mål – en multibane med tilhørende opholdsområde, der skal sikre
optimale rammer på sportspladsen, og ikke mindst et bredt udvalg af aktiviteter, så vi fremover kan favne
endnu flere af byens borgere. Banen måler 40x20 meter, og bliver dermed på størrelse med en
håndboldbane.
Arbejdet begyndte for et halvt år siden, og vi har allerede opnået fondsbevillinger på 825.000 kr. Derudover
har vi fået tilskud fra erhvervslivet og borgere, der sammen med vores egenfinansiering totalt giver 260.000
kr.
Vi er dog ikke helt i mål endnu, hvorfor vi hermed anmoder om et anlægstilskud fra Aabenraa kommune på
400.000 kr. Samtidigt søger vi også om tilladelse til at bruge det nye areal vederlagsfrit.
Vi har set i vores nabobyer, at Aabenraa kommune har været med til at sikre den fulde finansiering på flere
spændende projekter, der har skabt nogle succesfulde historier i lokalsamfundene. Vi håber derfor, at I også
vil være med til at realisere vores store drøm.
Økonomi:
Fonde
Lokalt tilskud +
egenfinansiering
Anlægstilskud fra
Aabenraa kommune
Total (inkl. moms)

Indtægter
825.000,00 kr.

Multibane

260.000,00 kr.

Opholdsområde 161.000,00 kr.

400.000,00 kr.

Lys

1.485.000,00 kr.

Udgifter
1.252.631,00 kr.

70.000,00 kr.
1.483.631,00 kr.

Multibanen giver os mulighed for at tilbyde flere sportsgrene til vores unge, samt giver os muligheden for
selv at afholde vintertræning. Fodbold er vores største idrætsaktivitet, men i vinterhalvåret er vi nødsaget til
at flytte træningen til nabobyerne, da vores nuværende faciliteter ikke kan rumme den nødvendige træning.
Med den nye multibane, kan vi tilbyde lokal træning hele året rundt, og giver os den fleksibilitet, vi længe har
drømt om.
Udover at skabe et rum for bevægelse og sammenhold, vil multibanen blive et nyt aktivt mødested i byen,
der vil være med til at fastholde de unge og skabe en merværdi for samfundet. Vi håber derfor I vil se positivt
på ansøgningen, og være med til at skabe en masse gode oplevelser og nye relationer. Skulle der være behov
for uddybende spørgsmål, står vi altid til rådighed.
På vegne af de frivillige foreninger i Hellevad,
Hanne Underbjerg
Formand for Hellevad Idrætsforening
Tlf. 3015 3671 Mail: hanne@usv.dk

Oversigt over banen og området.

