Grumstrup - Tryg Landsby 2016
Herunder ses de projekter, arbejdsgrupperne har valgt at arbejde videre med efter brainstorm
Projekter, der kræver økonomi(indstilles til prioritering):

Projekter, der kan startes uden økonomi

1. Tiltag ved kommunen
Delprojekt:

Indhold:

Budget:

Delprojekt:
Sikkerkrydsning ved forsamlingshuset
Solceller på gadelys
Fortorv rettes op ved busstop
Lappet huller i vejen

Indhold:
Fodgængerfelt på vejen ved forsamlingshuset/sportspladsen

Indhold:
Projektor + kabler til foredrag m.m. i F-huset

Budget:
kr. 9.000,00

Delprojekt:

Indhold:

Indhold:

Budget:

Delprojekt:
Infotavler er på vej
Fælles platform

Indhold:
Info om naboerne/byens beboere. Gratis app afprøves

Delprojekt:
Wifi i forsamlingshuset
Whats App - gruppe

Indhold:
Foreløbig frafaldet, da huset vurderer, der ikke er et behov p.t.
Kan bruges ti fælles/bred kommunikation. Mulighederne undersøges - ingen fælles udgifter

Indhold:
Budget:
Indkøb af 7-mands fodboldmål til sportspladsen
kr. 7.100,00
Indkøb af legetøj til vandleg på legepladsen
kr. 1.000,00
Indkøb af materialer til renovering af vægge: spartelmassen, filt, maling
kr. 3.500,00
Materialer til opbygning af bålhytte på nuv. Bålplads (evt bygget på shelter) kr. 45.000,00

Delprojekt:
Bekæring af træer
Beplantning på legepladsen
Pilehytter

Indhold:
Bekæring af træer, så man kan køre med mooncars i "skoven" på legepladsen
Vi kan spørge alle haveejerne, om de har noget, de skal rømme i efteråret
Lave stiklinger af pilen i hegnet og selv lave pilehytter

Indhold:
Folder der beskriver byens og områdets tilbud/muligheder

Delprojekt:
Stationer skilt til standere

Indhold:
Små skilte i f.eks. Træ med www.grumstrupweb + smil til din nabo på hver side

2. Projektor til forsamlingshuset
Delprojekt:
Projektor til F-huset

3. Information om/fra/til byen
Delprojekt:

4. Digital Kommunnikation
Delprojekt:

Indhold:

Budget:

5. Nye tiltag legepladsen/forsamlingshuset
Delprojekt:
7-mandsmål
Vandleg til legepladsen
Renovering af toilet i F-husetskælder
Bålhytte

6. Mød din nabo/nabohjælp
Delprojekt:
Velkomstfolder

Budget:
kr. 1.500,00

7. Arrangementer
Delprojekt:
Fredagsbar
Hobbyaftener, 3-5 stk.
Bustur - ud i det blå

Indhold:
Budget:
Renovering af bar i forsamlingshuset (male-materialer, lys, el, møbler, køleskab
kr.m.m.)
26.000,00
Leje af huset, indkøb af materialer
kr. 3.000,00
Leje af bus 1 dag
kr. 5.000,00

Delprojekt:
Indhold:
Egnshistorie
Ungdomsaften
Bål-/maddag for børn
Vin-/Øl-/Whiskey-/romsmagning
Fællesspisning
Bytte-/Loppe-/Retromarked
Spilleaften (elektroniske spil, PS3 kan sponsoreres)
Levende julekalender
Vejkonkurrencer
Sang-/Musikaften

Indhold:
2 robuste trækvogne + bålgrej

Budget:
kr. 6.500,00

Delprojekt:
Vandretursfolder

Indhold:
Sund By vil gerne lave genoptryk af vandretursfolderen (evt. nyopsætning)

Indhold:
Stor grill til fællesgrillning (små stykker kød)
U-bane eller evt. asfalt/beton + enkelt rampe

Budget:
kr. 5.000,00
kr. 10.000,00

Delprojekt:
Lufthavn

Indhold:
Modelflys lufthavn bestående af bane i fliser + "bygning" lavet i sponserede trærester. Bygges af børn

Delprojekt:
Forskønnelse af plads ved branddam

Indhold:
Beskæring af træer, fliser fra kommunen

8. Ud sammen
Delprojekt:
Mobilt ude-storkøkken

9. Nye større tiltag
Delprojekt:
Kæmpegrill
Skaterbane

10. Byforskønnelse
Delprojekt:
Almen byforskønnelse

I ALT projektforslag for:

Indhold:
Budget:
4 stk plantekummer, planter + jord til kummer + direkte beplantning ved 4 byskilte
kr. 5.500,00

kr. 128.100,00

