Ansøgning om beløb fra ”Bydelspuljen”

Ansøgningsfrist:

10.01.2013

Ansøger:

May Rømsgaard, Petuniavej 180, 7800 Skive, tlf. 97 52 34 84,
brian.may@oncable.dk
På vegne af:
Grundejerforeningen Petunia

Beskrivelse af projektet:

Vores ønske er at få et interaktivt legeredskab, som rummer nye
legemuligheder på en af grundejerforeningens legepladser. Der er tale
om produktet PlayAlive Landscape Speed.

Producenten af legeredskabet beskriver dets kvaliteter således:
”PlayAlive sætter gang i legen og får børn til at være mere aktive i
længere tid. Også børn, der er for "gamle" til at lege eller børn, der
normalt ikke er fysisk aktive.”
”Speed indbyder til aktivitet, konkurrencer og sport. Speed (…) er
udfordrende og har stor legeværdi. Det er for børn fra 6 år, men ældre
børn og voksne med legeglæden i behold kan lege og dyrke sport og
motion i timevis.”
Læs evt. mere på hjemmesiden:
http://www.playalive.dk/Globalt/produkt.htm

Forankring i bydelen:

Grundejerforeningen Petunia har gennem tiden etableret tre legepladser
på Petuniavej med klassiske legeredskaber såsom gynge, sandkasse,
legehus og klatretårn med rutsjebane samt fodboldbane. Legepladserne
er velbesøgte af såvel børn på Petuniavej, børn på tilstødende veje, unge
fra handicapklubben på Jens Laursens Vej samt dagplejere i Resenområdet. Derudover er legepladserne let tilgængelige for Resen Skole og
Resen Daycare via tunnelen under Furvej.
Det er vores store ønske at videreudvikle legepladserne, så de fortsat
skaber liv i området og er et sted, hvor børn og forældre/bedsteforældre
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kan mødes. Derudover vil vi gerne imødekomme et ønske fra beboerne i
området om legeredskaber for de lidt større børn. Vi mener, at det
ovenfor beskrevne interaktive legeredskab vil imødekomme disse
ønsker.

Borgerinddragelse:

Hvis vores ansøgning imødekommes vil det være oplagt at afholde en
”fernisering”, hvor foreningens medlemmer inviteres til afprøvning og
leg.
Derudover skal der tages kontakt til Resen Skole, så idrætslærerne bliver
informeret om de nye lege- og bevægelsesmuligheder i nærområdet.

Anlægsbudget:

Legeredskabet med tilhørende faldunderlag koster ifølge producenten
80.000 kr. ex. moms.

Finansieringsbudget:

Bydelspuljen skal så vidt muligt finansiere projektet.

Eget arbejde:

Grundejerforeningens bestyrelse skal stå for kontakten med producenten
og vælge den endelige placering af legeredskabet. Derudover skal
foreningens medlemmer være behjælpelige med opstilling af
legeredskabet i det omfang, det er nødvendigt.

Ansøgte beløb:

100.000 kr.

Vi håber, at vores ansøgning vil komme i betragtning, da vi mener, at den lever op til bydelspuljens
formål om at udvikle bydele i Skive by til steder, hvor det vil være endnu bedre at bo.
Med venlig hilsen
May Rømsgaard
På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Petunia
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