Alslev Borgerforening får støtte til ny legeplads i Alslev
Alslev Borgerforening har fået 161.125 kr. fra Nordea-fonden til "Ny legeplads i Alslev, der vil bidrage til
at skabe mere aktivitet i Alslev.

Med 161.125 kroner i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje kan Alslev Borgerforening nu endelig
realisere et stort projekt i Alslev, der har været på tegnebrættet siden november 2019
Formand i Alslev Borgerforening glæder sig især til at:
"Der nu kommer en legeplads i byen som indbyder til leg uanset hvilken alder man har, et centralt
samlingspunkt i byen. Det skal være et sted hvor nye sociale samvær opstår, derudover skal det være med
til at tiltrække nye til vores by. Som Borgerforening mener jeg det er vores pligt at sikre at vi fremtidssikre
vores by på alle tænkelige måder. Den nye legeplads skal være springbrættet til noget større, og når vi alle
står sammen, kan vi klare alt. Vi har arbejdet på at indsamle midler siden november 2019 og havde ikke i
vores vildest fantasi troet at vi på under et 1 efter står med langt flere midler en planlagt, det betyder også
at vi kan udvide projektet og få endnu mere end først antaget"
Med en ny legeplads håber Alslev Borgerforening at kunne tiltrække nye og andre interesserede til byen,
og bidrage til det lokale fællesskab. Hvis vi i Alslev ønsker at tiltrække børnefamilier, så skal vi også have
noget at tilbyde dem når de så kommer hertil, og det skal den nye legeplads bl.a. være med til"
Med projektet håber vi at kunne skabe nye fællesskaber, og et sted man kan mødes til hygge, leg og se
fælles skabet blomstre. Med en ny legeplads håber vi også at vores dagplejemødre føler at de har fået et
sted at tage hen og aktivere deres dagplejebørn.

60 mio. kr. til lokale fællesskaber
Alslev Borgerforening har modtaget 161.125 kroner i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje på
60 mio. kr., der uddeles til projekter, som styrker lokale fællesskaber og sammenhængskraften i mindre
byer.
”Det syder og bobler ude i de små bysamfund, og med dette økonomiske rygstød får de mange lokale
ildsjæle i Alslev ekstra mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet," siger Henrik
Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter godt liv.
Her bor vi-puljen havde ansøgningsfrist 1. august 2020, og i alt forventes cirka 150 mindre byer med 2005.000 indbyggere at få støtte fra puljen til aktiviteter og fællesskaber.
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Om Nordea-fonden
• Nordea-fonden har et almennyttigt og støtter projekter, som fremmer gode
liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.
• Med Her bor vi-puljen uddeles i 2020 60 mio. kr. til projekter, som skaber
aktivitet og styrker fællesskabet i mindre byer med 200-5.000 indbyggere.
Projekterne støttes med mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr., og foreninger,
selvejende institutioner og kommuner m.fl. kunne søge puljen med
ansøgningsfrist 1. august 2020.
• Læs mere på www.nordeafonden.dk/herborvi

