BORGERBUDGETTERING (BB)
Aale-Hjortsvang har igen – af Det fælles Landdistriktsråd – fået tildelt
50.000 kr. til Borgerbudgettering (BB).

Kom igen med dine ideer, og vær med til at styrke lokalområdet for Aale
og Hjortsvang.

Følg også med på Facebook: Åle Hjortsvang
Eller: www.Aale-Hjortsvang.dk

Men på visse nye betingelser!
Det er igen beboerne i Aale og Hjortsvang, der må bestemme, hvad vi vil bruge de
50.000 kr. til, og det er os selv, der skal komme med projektidéer. Det kan være dig
selv, der har en idé – eller det kan være dig selv og dine naboer – eller det kan være
ideer, der kommer fra en af vore mange foreninger.
Temaet – og dermed betingelserne - for tildeling af midler er sundhed i den bredeste
forstand. Det er derfor et krav, at projektidéerne skal kunne relatere sig til sundhed,
livsstil og livskvalitet. Der henvises til WHOs brede definition på sundhed:
”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely
the absence of disease or infirmity.”
Der er således næsten ingen begrænsninger for ideerne. Det afgørende er, at vi kan
få et godt, sjovt og aktivt liv i Aale og Hjortsvang, og hvor vi får beboerne i Aale og
Hjortsvang til at trives.
Projekterne kan rette sig mod forholdene for børn eller for ældre. Kun fantasien
sætter grænser!
Alle beboere i Aale og Hjortsvang, samt alle elever på skolen kan deltage. Altså både
børn og ældre!

Det er dog besluttet, at egentlige fester, studieture og rene
vedligeholdelsesprojekter ikke vil blive taget i betragtning.
Og det beløb, som man beder om, må ikke være højere end 15.000 kr. Koster ideen
mere, så må vi prøve at finde det ekstra andetsteds. Begrænsningen er lavet for at
favne så vidt som muligt.

BB er demokratisk!
Ikke alene kommer ideerne fra beboerne, men det er også borgerne i lokalområdet,
der i sidste ende – gennem en afstemning – selv tager stilling til, hvilke projekter,
som de 50.000 kr. skal være med til at realisere. Og projektholderne, og borgerne i
almindelighed, er selv med til at gennemføre ideerne.

Tidsplan:
Marts 2017

Udbredes informationen om BB til samtlige beboere
Folder og Facebook

23. april 2017

Sidste frist for indlevering af projekter

28. april 2017 kl. 16 -20 Præsentation og afstemning om forslagene foregår i
Minihallen i forbindelse med fredagscafé (styregruppen
kan være behjælpelig, hvis det ønskes), hvor der serveres
et let måltid.

Efter afstemningen d. 28. april, så har projektholderne for de projekter, der har fået
penge, ansvar for, at ideerne føres ud i livet. Styregruppen og dele af foreningslivet
kan hjælpe til.
Vi håber, at der vil være rigtig mange, der igen vil være med til at gøre BB til en
succes for Aale-Hjortsvang. Der var sidste gang rigtig gode projektidéer, og vi håber
naturligvis, at det vil gentage sig.

Styregruppen
Kim Tuominen
Kristian Mortensen
Kim Holm
Tonny Lohman Jensen

22 32 87 87
40 17 43 94
61 69 63 60
27 67 13 14

Projekt/ide
Udfyld dette skema, eller meget gerne på mail

Titel

Beskrivelse

Betydning (gavn) for lokalområdet

Skønsmæssig pris
(Du må gerne skrive, om du/I kan lægge kræfter eller penge/timer i projektet)

Ideer sendes til: Aalehjortsvang2017@gmail.com
Eller på papir til:
Kim Tuominen, Aale Bygade 28, 7160 Tørring

