TAK for de mange gode ideer til brug af 150.000 kr. fra Årets
Landsbypris 2015
Her kan du se ideerne og hvilke, der er valgt. Nogle af de andre ideer bliver der allerede
arbejdet med, og nye kan tages op, når en borgergruppe får lyst til det. Kontakt Kirsten
Jørgensen tlf. 30667765, hvis du gerne vil i gang med en gruppe.
Idé

1

HAVNEN
Kraftigt (læs stor båndbredde) WIFI på havneområdet der virker
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Læhegn på molen evt. pavillon ved enden af Stærekasserne
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Vindfang til Kassehuset
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2 nye sækkevogne til stoletransport i kassehuset.
2 kørbare vogne til opbevaring af borde.
Fjernelse af midterstolpen ud for scenen i Kassehuset
BYPARKEN
Jeg har set Lemvig Skaterpark og tænkte straks, at sådan en bane skal
Glyngøre da have.
Den er smuk, den er indtagende, og den må tiltrække børn og unge, der
vil udfordres på skateboard.
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Rulleskøjtebane i byparken
Rulleskøjtebane i byparken
Skøjtebane i byparken
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Udendørs motionsredskaber og lys i byparken.
Man ville evt. have disse redskaber nede i byparken, ved skov eller
strand.
Fitnessredskaber i byparken
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Beløb

10.000 kr.
Gruppe nedsættes

25.000 kr.
Gruppe nedsættes til pkt. 6-9

Lys i byparken
FLERE BØRNEFAMILIER
En Bonus Bedste ordning som kunne indebære, at der laves en bank af
friske frivillige, som tilbyder at hente børn i børnehave og få dem hjem
og måske sætte fut i kartoflerne. Det kunne indebære at ”de travle
småbørns forældre” kunne få en lang dag på arbejdet.
Bedsteforældreordning, ældrefrivillige henter børn i skolen, hygger 1
eftermiddag ugl., gåtur til stranden
De 150.000 kr. skal bruges målrettet til at sikre Glyngøre som en
vedvarende børnefamilieby så vores vuggestue, børnehave og skole kan
bevares. Alternativet er, at vi fastholdes som et ”grå guld Florida”, som
da også er ganske fint.
Vildrosen har et fast tema på møderne, der handler om Børnefamilier…
Eksempler på initiativer:
3-4 årlige weekends ”alt under den samme blå himmel”
børnefamiliearrangementer om leg i vand på alle mulige måder,
indeholdt spisning, overnatning, visning af Glyngøre

50.000 kr.
Gruppe nedsættes

vuggestue/børnehave, skole, hal osv. Og ledige huse til leje/salg.
Målrettet familier udefra og til en fantastisk billig pris – resten af
pengene via de 150.000 kr. og en fond lavet til formålet.
Prospekt til byggeri af en 20 mindre energibillige huse til køb og leje på
halgrunden i Bredgade målrettet børnefamilier.
Skæv markedsføring ”Vi smider Apple ud”
Tilstedeværelse på ”Ferie for alle”, evt. uddannelsesmesser på
videregående uddannelser – vind pakketilbud gode oplevelser, god
weekend i Glyngøre, med promovering af byens mange muligheder.
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Ladcykel og trækvogn til vuggestuen (19.500 kr.)
Naturcenter/skovcenter Glyngøre – læring og oplevelser til
dagtilbud/skole i Skovhuset – prof. prospekt udarbejdes
Rideskole
BMX/crossbane
Gratis vuggestue og børnehave
Fodboldgolf evt. stadion
GADELYS
Vi har I grundejerforeningen Visdal talt om at det ville være godt med
lys på cykelstien fra byen og til Campingpladsen
Belysning langs vejen fra Visdal/campingpladsen til byen
Gadebelysning fra Visdal til byen
Gadebelysning langs cykelstien til Visdal
Bedre lys på Pilevej
AREAL VED RINGVEJEN/STRANDVEJ
Udnyttelse af græsareal neden for Ringvejen ved stranden
Planere arealet ved fjorden ud for Ringvejen med bord/bænkesæt
Rasteplads ved Ringvejen, evt. camperplads
Planere stykket ud for Ringvejen mod fjorden, bord/bænkesæt
Forskønne området ved Ringvejen mod fjorden
Donation til strandpromenade
Midler til at implementere elementer i Strandstien – gruppe er nedsat
Badebro ved Ringvejen, bord-bænke
Ringsøen fjernelse af trærødder, sti, rund bænk

50.000 kr.
10.000 kr.

Donation til søprojekt ved omfartsvejen
DIVERSE
Beløb til skolen til fri afbenyttelse
Beløb til hallen til fri afbenyttelse
Beløb til frit slag til borgerforslag eller klubansøgninger.
Opsparing til en ”stor koncert med et kendt navn”
En donation til plejehjemmet

5.000 kr.

Anerkendelse af de ældre med en lille del af prisen, fx transport til
Glyngøre Festival
Kunstgræsbane i Glyngøre
Registreringssystem til Glyngøreløbet
Handicapvenlig strand med rampe ud i vandet
Etablering af ordentlig sti for gå/løb/cykle fra skovbørnehaven over til
Durupvej. Stien er ujævn – vandpytter osv. Hvis det skal gå højt kunne
man lave en med fast underlag til rulleskøjter.

