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DRIFTS- og UDVIKLINGSPULJERNE
SORØ KOMMUNE
Byrådssekretariatet
Rådhusvej 8, 4180 Sorø
Tlf: 57 87 60 00 Fax: 57 87 03 85
Kontakt: Karin Heilesen 57 87 60 20

ANSØGNING OM TILSKUD 2011
Et projekt pr. skema

Ansøger (Navn på lokalråd/lokalforeningen)
Rude Eskilstrup Landsbylaug

I forlængelse af sidste års ansøgning om renovering af gadekæret i Rude Eskilstrup, hvor der blev bevilget
støtte til udarbejdelse af en detaljeret projektbeskrivelse, ansøger vi nu om realisering af projektet, jf. den
vedlagte projektbeskrivelse udarbejdet af landskabsarkitekt Tage Kansager i samarbejde med Rude Eskilstrup
Landsbylaug.
Projektet består dels i renovering af selve gadekæret og dels i etablering af et fællesareal med nyetableret
tingsted ved gadekæret. som vil fungere som et samlingssted for beboerne i området, såvel som alle der
gæster det idylliske landsbymiljø. Tingstedet tænkes også at blive et mødested for vandreture i det store
naturområde, som der er adgang til via den tilstødende markvej.
For at afklare matrikelgrænserne omkring gadekæret, har Lauget haft møde med berørte lodsejere og
landmåler med henblik på fastlæggelse af skelgrænserne. Der opnåedes enighed omkring dette, og
landmåleren vil efterfølgende berigtige de indgåede aftaler.
Lokalrådet forestår i samarbejde med arkitekt Tage Kansager den overordnede projektstyring.
Beboerne indskyder arbejdskraft og materiel jævnfør vedlagte bilag - som dermed fratrækkes den samlede
projektudgift:
Samlede omkostninger excl. moms: kr. 221.000
Værdi af eget arbejde: kr. 92.145
Netto omkostninger: kr. 128.855
Hertil skal tillægges arkitekthonorar for projektstyring: kr.10.000
(pris er aftalt med arkitekten (se bilag)
Total excl. moms: 138.855
Vi har drøftet projektet med "Udvikling Nordvestsjælland" v/ Trine Testmann, og har til hensigt at søge
medfinansiering fra Landdistriktspuljen.
Projektet gennemføres i løbet af sommeren og efteråret 2011.
Kontaktperson i Teknik og Miljø: Kim Hansen

Der søges om støtte til projektet hos Landdistriktspuljen / Udvikling Nordvestsjælland.
Ansøgningsfristen er her d. 15. februar (næste gang d. 15. maj) hvorefter sagsbehandlingen tager op til 3
måneder.
Projektets samlede udgift: kr. 138.855

Oplysninger om Lokalrådets kontaktperson
Navn
Erik Sten Lundbye
Adresse
Veddevej 38
Postnr/By
4295 Stenlille
Tlf
41261569
CVR nr.
32621090
Dato og underskrift (tro og love-erklæring)
14.01.2011
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c/o Erik Sten Lundbye
Veddevej 38
4295 Stenlille

Byrådssekretariatet
Rådhusvej 8
4180 Sorø
T 5787 6000
F 5787 7100
soroekom@soroe.dk
www.soroe.dk
J.nr. 340-2011-2749
Sag vedr. 32 62 1090

Den 22. marts 2011

Udviklingspuljen 2011 - Projekter
Med henvisning til skrivelse fra den 1. marts 2011 vedrørende bevilling til drift fra
udviklingspuljen, har Økonomiudvalget afholdt møde den 16. marts 2011, hvor følgende
blev besluttet:
"Sagen drøftet, idet der arbejdes videre med projektansøgning 2 og 1Osamt
projektansøgningerne fra de skolelukkede områder. Dog skal stillingtagen til forslaget fra
Slaglille Bjernede Lokalforening om oprettelse af motionscenter ses i sammenhæng med
øvrig planlægning for skolens anvendelse, hvorior stillingtagen hertil afventer. For så vidt
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angår projektansøgning 3 er Økonomiudvalget positiv overfor lokalrådets arbejde med
fondsansøgninger."

På denne baggrund skal der oplyses at der indtil Økonomiudvalgets møde den 15. juni
2011, arbejdes videre med følgende projekter.

Renovering af gadekær i Rude Eskilstrup samt etablering af fællesareal med tingsted
Landsbylauget har søgt om 138.855 kr. til dels til renovering af selve gadekæret og dels
til etablering af et fællesareal med nyetableret tingsted ved gadekæret. Gadekær og
arealet omkring tilhører Sorø Kommune. Der er udarbejdet en projekt beskrivelse for
restaurering af gadekær i 2010. teknik og Miljø vurdere projektet i forhold til
lovgivningen, samt indstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2011.
Kontaktperson i Natur og Miljø er Line Strandholm Magnussen, tlf. 57 87 63 48.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående er I meget velkomme til at kontakte Karin
Heilesen på tlf. 5787 60 20, eller sende en e-mail påkahe@soroe.dk.

Karin Heilesen
T 57876020
kahe@soroe.dk

Modtag din post i din digitale postkasse - Få overblik og skån samtidig miljøet!
I din digitale postkasse kan du modtage din post sikkert fra det offentlige, banker, a-kasser m.fl. Få adgang lil Digital
Post fra www.straxen.dk. Brug din NemlD lil al logge på - har du ikke en NemiD, så bestil på www.straxen.dk. Vær
opmærksom på al henvendelser med personoplysninger altid besvares sikkert via Digital Post eller alm. brev

Vi glæder os til det forsatte samarbejde

Venlig hilsen

Ivan Hansen

Jan Lysgaard Thomsen

Borgmester

Kommunaldirektør
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