LANDSBYUDVALGET

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:
Blære og omegns beboerforening

Cvr-nummer:
29703108

Projektnavn:
Bosætning og Branding af Blære
Projektbeskrivelse:
Vi sender hermed en ansøgning om midler til Bosætning og Branding af Blære.
Vi søger om penge til en konsulent, der kan hjælpe os med at finde nye veje, og
hjælpe os med at profilere nogle alternative muligheder for bosætning og
byudvikling. Pengene skal også bruges til en arkitekt, som kan hjælpe os med
at få lavet visuelle tegninger, der viser forskellige byggemuligheder i området.
Anslåede udgifter til konsulent
Anslåede udgifter til arkitekt

25.000 kr.
15.000 kr.

Vi har nedsat en arbejdsgruppe undre beboerforeningen, der arbejder for at
give større muligheder for at bygge og bo i Blære. Vi har fået henvendelser fra
interesserede, der ønsker at bygge i Blære, men af flere årsager endnu ikke har
kunnet lykkes. Vi har også fået henvendelser med ønsker om muligheden for at
sidde til leje i en lejebolig.
Vi kan se, at andre kommuner omkring os er ved at profilere sig på at sælge
byggegrunde i landdistrikterne/landsbyerne. Vi ser en tendens til at flere og
flere søger den friske luft på landet, mere nærvær og en mindre stressende
hverdag – derfor mener vi at med den beliggenhed og udvikling der er i Blære,
har byen rigtig meget at byde på.
Med de mange henvendelser vi har fået med ønske om bosætning, håber vi, at
I vil se positivt på vores ansøgning, og herved være med til at skabe udvikling i
hele Vesthimmerland.

Sidste år fik vi penge af landsbyudvalget til at lave en video om Blære. Vi er nu i
fuld gang med at lave den, og håber at den samtidig kan /skal vise muligheden
for at bygge og bo i Blære.
Ansøger om kr.:

40.000

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

