LANDSBYUDVALGET
R

Ansøgningsskema - projektpuljen
Landsbyudvalgets indsatsområder for 2019 blev godkendt på Byrådets møde
den 13. december 2018.
Bosætning og Branding
- Det gode værtskab
- Den gode historie
Fællesskab og samskabelse
- Samarbejde mellem landsbyer
- Byudvikling – hvor er de unge? Tænk nyt – stort og småt
Inden udfyldelse af ansøgningsskema:
 Læs ”Landsbyudvalgets tildelingskriterier”
 Udarbejd realistisk budget for projektet (angivelse af indtægter og
udgifter)
 Overveje tidsplan for projektet – dette i forhold til afrapportering
Foreningens navn:
Ranum borger og erhvergsforening

Cvr-nummer:
31993350

Projektnavn:
Hegn om container område
Projektbeskrivelse:
Ranum borger og erhvergsforening fik sidste år 65000 kr til etableringen af en
container plads med plads til at vores habbengut, borgerforeningen har brugt
året på at finde stedet hvor det skal være, og har nu fundet et sted hvor vi kan
leje jorden for en symbolsk betaling ( 1 kr om året i leje plus, el i vores
containere) fra en lokal erhvervsdrivende, med en særdeles centralt
beliggende grund. Vi vil gerne, sætte et hegn rundt om containeren, for at
dele området op. Så vores område er markeret, og har så lidt forstyrelser
omkrig, naboerne

jorden bliver lejet af sony ibsen som er lokal erhvergsdrivende, ( han er
medejer af RIEL) da de områder som der var i kommunalt eje, ville medføre
problemer med naboerne, vi ønsker ikke, denne debat. derfor valgte vi denne
løsning. Så området ikke kom for lagt væk fra det centrale område af byen,
med den placering huset efter hjørnet ved næsbyvej lidt gemt bag huset
giver os en placering, som er praktisk med en minst 10- 20 år leje periode,
(der er ikke gæld i egendommen), Sony ibsen som er elinstalatør vil lave vores
el GRATIS og vi kan købe strømmen for markedspris. Som der for os er en
praktisk aftale,.
kontant eventuelt martin sørensen 29872699 gammelfjols@gmail,com for
yderligere oplysninger. 2

De kommunale grunde som der var ledige ligger så langt væk fra byen så det
bliver upraktisk. Og bruge hjørne grunden ved vestergade, næsby vej, vil
skæmme bybilled. Derfor vil vi ikke bruge denne grund som ellers er nabo,
denne aftale, er praktisk, og stabil. Derfor ønsker vi og bruge denne løsning.

Ansøger om kr.:

25000

Ansøgning sendes til maf@vesthimmerland.dk og skal være forvaltningen i
hænde senest den 1. april 2019.

