Ansøgning om matchningsmidler
Navn, adresse og kontaktinformation:
Vejby-Smidstrup Beboerforening
c/o Jørgen Jensen
Toftager 10
Vejby
9760 Vrå
98994327/28927017
kirjoerg@10mb.dk
Projektbeskrivelse:
Projektnavn: Fuldførelse af igangværende grønt-område-projekt:
Resumé: Byens gamle købmandsgård er kondemneret og nedrevet ved kommunens foranstaltning.
Foreningen har overtaget grunden, der efter oprydning fremstår som en lille park, grænsende ned til
byens gamle gadekær.
Færdiggørelsen af projektet omfatter en sti gennem parken, en bro over gadekæret samt anskaffelse af
info-tavle og borde-/bænkesæt.
Beskrivelse: Den gamle købmandsgård i Vejby er kondemneret samt nedrevet ved kommunens
foranstaltning og foreningen har overtaget grunden, der som en del af nedrivningsprojektet etableres
som et grønt område midt i byen.
Rydningen har givet frit udsyn til byens gamle, smukke gadekær, som ved foreningens foranstaltning (og
kommunens godkendelse) er frisket op (renovering af bredder samt oprydning i sivvækst m.m.)
Vejen Gadekæret har i flere generationer været en del af en yndet spadserundtur, udgjort af Vejbyvej,
Gadekæret og Mellergårdsvej. Den nordvestlige ende af Gadekæret går fra gammel tid over den
tidligere mejerigrund, hvis nuværende ejer i forbindelse med en nabostrid lukkede for gennemgang og kørsel, således at Gadekæret nu er en lukket vej.
Med en sti gennem den nye park samt etablering af en bro over dammen genskabes spadsererundturen
samtidig med, at den vil være en smuk tilføjelse til byens nye åndehul. Skitser er vedhæftet.
Broen bæres af 2 limtræsbjælker. Efter samling løftes broen på plads af en lejet kran, i øvrigt den eneste
udgift til udefrakommende entreprenør.
Øvrige dele af projektet er planlagt gennemført udelukkende med frivillig arbejdskraft, idet der blandt
foreningens medlemmer findes såvel erfarne byggeprojektledere som håndværkere.
Foreningen har med såvel tidligere som igangværende arbejder solid erfaring med projekter, baseret på
lokal, frivillig arbejdskraft.
Foto af en tilsvarende bro, bygget af leverandøren af limtræsbjælker, er vedhæftet. Den viste bro er
magen til den projekterede, såvel vedr. belægning og gelænder som længde.
Budget og finansieringsplan: Projektet er kalkuleret til at koste 115.630 kr. jf. vedhæftede budget.
Foreningen har – ud over nærværende ansøgning - søgt om tilskud under LAG-indsatsen med 50% af
ovennævnte beløb.
Nærværende ansøgning omfatter således kr. 57815 kr.
Bilag: Skitse – oversigtskort-1
Skitse – oversigtskort-2
Foto – bro
Budget
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Budget

Materialer til brofundamenter
Brovanger (limtræsbjælker) iflg.
indhentet tilbud
Gelændere, gangbrædder,
forstærkninger
Bjælkesko, spændplader, beslag, bolte
og skruer
Kranleje
Borde- bænkesæt
Info-tavle
Materialer til sti
I alt
Ansøgt via LAG
Ansøgte matchningsmidler

4.100
56.000
19.500
14.800
5.630
11.000
1.600
3.000
115.630
57815
57815

