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Pulje til Borgerdrevne og frivillige  

indsatser i byer og landsbyer 

ANSØGNINGSSKEMA 

Projektets titel:  

Etablering af fællesgrund i landsbyen Tørring 
1) Ansøger (projektansvarlig) 

Navn: Tørring Beboerforening 

E-mail:  kirsten.lund@fiberpost.dk 

Telefon: 86 89 09 19 

  

Eventuelle samarbejdspartnere 

Navn: Sanne Lindberg (medlem af fællesgrund-udvalget) 

E-mail: sanne.lindberg@gmail.com 

Telefon: 29209018 

 

2) Projektet – hvad går projektet ud på? Formålet? Hvad gavner projektet?  

 

Projektbeskrivelse:  

Tørring Beboerforening har fået en 2000 m2 fællesgrund. På grunden står nu Rys 

flotte gamle pavillon, som vi fik, da de opsatte en ny på havnen. Men ellers er der 

intet på grunden nu. For at byens borgere fremover kan bruge grunden som 

fællesgrund, skal den etableres med læhegn mm. Og pavillonen skal 

istandsættes. Når grunden er etableret er meningen, at vi skal holde vores 

sommerfester, fredagsbarer, fastelavn, Sankt Hans etc på den.  

 

Det vi ønsker iværksat i 2015 er: 

 

• Reparere pavillonen (trappen, evt male, evt sætte brædder på nederst for 

at tage af mod vinden) 

• Plante ekstra læbælte mod øst (ifølge Lokalplanen) 

• Plante bøgehæk mod vest (ca 300 stk) (ifølge Lokalplanen) 

• Etablere boldbane (på det stykke skal grunden planeres og der skal sås 

græs) 

• Etablere græsstier rundt på resten af grunden  

• Etablere græshøj med kloakrør-hul 

• Indkøbe bord-bænkesæt  

• Plante frugttræer 

• Plante pil til et par pilehytter til leg 
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• Plante/så forskellige forårsblomster, engblomster mm. ved pavillonen 

• Etablere bålplads i byggefeltet   

• Indkøbe olietønde-grill 

• Plante frugttræer på grunden 

• Opstilling af skur (3x5 meter) til at samle beboerforeningsting som lige nu 

står opbevaret forskellige steder privat. Det er stole, borde, telt, trægulv, 

lyskæder mm (i byggefeltet) 

 

 

Projektets formål:  

At etablere fællesgrunden med det der skal til for at vi kan bruge grunden til 

diverse arrangementer. Derudover er der i lokalplanen (nr 1052) nogle 

etableringskrav. 

 

Projektet gavner:   

Det sociale fællesskab i byen.  

 

Tegning over projektet er vedlagt 

 

3)  Tidsplan  
Hvornår starter projektet? April 2015 
Hvornår slutter projektet? December 2015  

 

4)  Beliggenhed  

Hvor finder projekt sted?   
 

Matrikel 2A (lokalplan 1052) 

Selvejervej 10, Tørring,  

8680 Ry 

Ejes af Tørring Beboerforening 

 

Kort over projektområdet er vedlagt som pdf. 

 

  

 5)             Drift af projektet efter etableringen  
Hvordan og hvem sikrer driften og evt. vedligeholdelsen af projektet efter at det 

er blevet etableret? 

 

Tørring beboerforening 

 

 

6)  Effekter og Vidensdeling 
 

Hvilke effekter forventes projektet at give:  
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Et større socialt fællesskab borgerne imellem 

 

Hvad synes I at politikerne og andre borgerne i Skanderborg Kommune skal vide 

om Jeres projekt?   

At Tørring er en blomstrende landsby, hvor borgerne sætter en masse tiltag i 

gang for at skabe en attraktiv by, hvor endnu flere børnefamilier har lyst til at 

bosætte sig. De to første skridt er taget. Vi har fået overdraget et stykke jord af 

en privat jordejer i byen og vi har fået Rys gamle pavillon sat op på grunden. Nu 

skal vi i gang med, ved hjælp af borgernes frivillige arbejdskraft, at få etableret 

grunden, så vi fremover kan bruge den. 

 

7) Økonomi  
Der søges om støtte til følgende udgifter:  

  Beløb i kroner.  

 Lønudgifter  

 Materialer 39000 

 Udstyr og maskiner 1000 

 Andet 0 

 Ansøgte midler i alt 40000 

  

 Ansøgerens eget økonomiske bidrag til projektet?  

  Beløb i kroner.  

 Arbejdskraft (vurderes til 100 kr. pr. time) 24000 

 Egne midler  4000 

 Anden ekstern økonomisk støtte – medsend godkendelse  0 

 Andet 0 

 Eget økonomisk bidrag til projektet 28000 

  

Medsend udspecificeret budget for projektet 

 

Indsend det udfyldte skema til: tm.sekretariat@skanderborg.dk   

Husk at medsende: 

• Tegninger af projektet 

• Kort over projektområdet – se http://kort.skanderborg.dk/cbkort? 

• Udspecificeret budget til projektet 

 


