Kolding Kommune, By- og
Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Dato

05.03.2019

Bydelspulje tilskud
Foreningsnavn

Nr.Bjert, Strandhuse og Drejens lokalråd og Lyshøjskolen i
samarbejde.
Hvis flere foreninger søger sammen, skal alle nævnes.
Navn - kontaktperson

Annette Hartøft, viceskoleleder Jan Bentsen Lokalrådsformand

CPR-nummer - kontaktperson

040260-0578

Adresse - kontaktperson

Lyshøjskolen, Lyshøj Alle 1 6000 Kolding

Telefon - kontaktperson

51357933

E-mail - kontaktperson (kun til evt.
projektkommunikation)

anht@kolding.dk

Projektets placering (matrikelnr., evt. adresse)

Lyshøj Alle 1 6000 Kolding

Ejerforhold (privat, kommunalt, andet)

Kommunal ejendom, Folkeskole

Beskriv jeres tanker for hele projektet/området, herunder hvad I specifikt søger penge til.
Projektbeskrivelse

Lyshøjskolen og Nr. Bjert, Strandhuse, Drejens Lokalråd ansøger
om DKK
50.000,- til realisering af Lyshøjbænken
et designikon i projektet Midtpunkt for Liv (Projektbeskrivelse
vedlagt)
Lyshøjbænken skabes med øje for anvendelse og æstetik. Den
fungerer dels som skulptur og dels som funktionelt element i et
større fællesområde, så hele Lyshøjområdet kan drage fordel af
bænken: Skolen, børnehaven, pensionisten, kondiløberen, med
flere. Lyshøjbænken opsamler regnvand og omdanner det til
drikkevand. Bænken giver læ for regn og skaber rum i rummet.

Hvordan arbejder I med at skabe lokalt ejerskab
til det ansøgte projekt? (f. eks. opdelt i faserne
projektudvikling, anlæg/drift, vedligehold):

Gennem en designproces med områdets interessenter, giver
borgere i lokalområdet udtryk for, de mangler et centrum i
Lyshøjområdet. Dét centrum får de gennem Midtpunkt for Liv,
hvor Lyshøjbænken udgør ét vigtigt element. Lyshøjbænken
designes lokalt, og produceres i antal og højder for at
komplementere områdets flora, som svampe i naturen.
Friluftsrådet er ligeledes ansøgt om
støtte til realisering af bænken. Blue Kolding indgår i samarbejdet
ift. rådgivning omkring genbrug af regnvand.

Grad af frivillig arbejdskraft i anlæg og drift?
(Hvad? Hvem? Hvor mange?)

Lyshøjskolen har afsat midler til produktion, og forældre på
skolen lægger gratis timer i designudviklingen.Forældre på
skolen har sagt ja til at udvikle, tegne og producere
Lyshøjbænken med hjælp fra lokalt erhvervsliv.

Hvordan understøtter projektet f.eks.
begreberne aktivitet, fællesskab, sundhed,
trivsel i jeres lokalområde?

Se vores store projekt "Midtpunkt for Liv" vedlagt som bilag. Se
link: https://vafo.dk/trekantomraadet/LokalformandLyshoejprojekt-kan-forhaabentlig-blive-en-magnet-i-omraadet/
artikel/573854

Nr. bydelspulje - Dafolo
LKCWAWE

Side 1 af 2
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 1.5

fortsat fra foregående side...
Kan projektet være mødested for borgere med
forskellig alder, kultur og behov?

Ja, Midtpunkt for Liv bliver det lokale mødested i vores område,
når det færdige projekt står klart.

Skaber projektet øget sammenhæng eller
udvikling af eksisterende områder eller
faciliteter?

Ja - se beskrivelse af hele projektet i bilaget.

Hvordan understøtter projektet Kolding
Kommunes arbejde med cirkulær økonomi og
FN's Verdensmål?

Vi arbejder med fokus på: At arbejde med designprocesser
gennem indsigter. Bæredygtighed ift. materialer og deres udtryk i
naturen samt genanvendelse af regnvand på egen grund i det
omfang, det er muligt. Bænken skal kunne omdanne regnvand til
drikkevand.

Beløb I søger

50000

Bemærkninger i øvrigt

Bilag
Andet
Den fulde projektbeskrivelse for Midtpunkt for Liv samt vores
illustration af Lyshøjbænken
- Ansøgning Bydelspuljen 2019.pdf
- LYSHØJ_idekatalog_low Printhouse.pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

05.03.2019

Se signeringsoversigt
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Kvittering for Bydelspulje tilskud
TransaktionsID: LKCWAWE
Sendt d.: 05.03.2019 kl. 13:22
Besked fra kommunen: Du får en kvittering for, at kommunen har modtaget din ansøgning. Kvitteringen sendes til eBoks/Digital Post - post.borger.dk.
Afgørelsen på din ansøgning modtager du samme sted.
Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Titel: Databeskyttelsesrådgiver
Telefonnummer: 79 79 75 00
E-mailadresse: dpo@kolding.dk
Kommunens Databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret
til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du
læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen. Kommunen sletter
oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er
arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.
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Signeringsoversigt
Dokumentnavn: Bydelspulje tilskud
ProcesID: PYHL3GS

Signeret af:
Annette Hartøft
05.03.2019 kl. 13:23:16
TransaktionsID: LKCWAWE
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