Marts 2018

Renovering af legepladsen i Tinghøj

Hermed en information om status på hvor langt MOT Borgerforening er nået med projekt nye
legeredskaber. På borgermødet 21. februar blev hele projektforslaget fremlagt i detaljer. Her
kommer et lille sammendrag.
Nye legeredskaber:
Klatrepyramide, 10 trædestolper, net op/ned, balancebom, vippedyr, fugleredegynge ø 120 cm,
babygynge og bæltegynge, basketkurv, 2 stk. fodboldmål.
I alt kr. 103.700,- inkl. moms.
Prisen inkluderer:
- Levering og montering af ovennævnte legeredskaber.
- Ansøgning om byggetilladelse (borgerforeningen skal selv betale gebyret fra Varde
Kommune.
Prisen inkluderer ikke:
- Nedtagning og bortskaffelse af gamle redskaber
- Evt. efterfyldning af sand.
Øvrige forhold:
- Garanti 2 år og 10 år mod råd i robinia træet.
- Alle produkter laves i henhold til EN1176.

De nye legeredskaber kan placeres i den eksisterende plads med faldsand.

Indtil nu har vi søgt mange fonde, desværre med afslag fra mange og mangler stadig svar fra
flere. Men vi er godt på vej. På nuværende tidspunkt har vi modtaget tilsagn for kr. kr. 59.000,-.
Budget:
Udgifter:
Nye legeredskaber
Byggetilladelse, (anslået)
Diverse udgifter?
Udgifter i alt (anslået)

103.700,5.000,110.000,-

Finansiering:
SE Vækstpulje
Skads Mfl. Herreders Brandkasses Fond
Varde Bolig Administration
MOT Borgerforening
I alt tilsagn finansiering d.d.

50.000,4.000,5.000,10.000,69.000,-

Mangler på nuværende tidspunkt:

41.000,-

Men hvis vi venter med fodboldmål og basketkurv (15.000) så mangler vi lige nu kun ca. 26.000,-.
Da vi har ikke lyst til at skulle stille legeredskaber op over flere gange, så er spørgsmålet om vi
kan skaffe de sidste midler ved at gå rundt med raslebøssen.
Hvis alle husstande i Tinghøj og omegn, som vil få glæde af de nye legeredskaber, vil give et
bidrag, så er vi meget tæt på at kunne sætte spaden i jorden.
Bidrag kan indsættes på vores konto: 7729 0001173688
eller på MobilePay 24469737 Henning Thomsen, kasserer.
Ved spørgsmål kan Bek Hansen kontaktes på 28 19 42 11 eller Gorm Friis på 40 45 47 33.

