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Låsby Station Beboergruppe
v/Connie Lauritsen
Østerskovvej 42
867o Låsuy

Tilskud til reparation og vedligeholdelse af legepladser

Ry kommune har på budgettet for 1994 afsat 20.000 kr som tilskud ti1 grundejer-
og beboerforeninger n.v. til reparation og vedligeholdelse af legepladser.

Såfrent foreningen ønsker at komne i betragtning ved fordeling af tilskuddet,
bedes ansøgning herom frensendt hertil, således at vi har den i hænde senest
den 1!. april L994.

Ansøgningen skal indeholde en specificeret angivelse åf, hvortil tilskuddet
skal anvendes. ilhdviilere skai det oplyses, hvornår' iegepiadsert er etabierei,
og hvor neget den bliver brugt, herunder ca,. antal brugere.

Tilskuddene vil herefter blive fordelt eftdr en sanlet vurdering af alle de
indkonne ansøgninger.

Venlig hilsen

J. nr.
Løbenr.
Sagsbeh.

Telefon: 86 Bg 15 55
Telefax: 86 æ 15 96
Giro: 9 09 13 00
Korrespondance bedes ikke stilet til personer

Rådhuset
Knudsvei 34
8680 Rv

Ekspedition: 10.00 - i2.30
Torsdag tillige: 15.00 - 17.30
Lørdag iukket



TEKNISK FORVALTNING

RY KOMUUNE

LÅSBY DEN }3.4.94

A+sOgnirS om nid-le_r t11 1?geplads / f æ11egjlTia1.

Beboere og arbejdegruppe ved Låsby et. og mark, s@ger

herved om de1 af nidlerne tiL legep1,adser, med

tø]-Cende 6nsker:

1) Rør ti1 ruchebane 600 mrn x 6 m

2) Træ i forbindelse med bygning
af ruchebane..

3) Rep. af ubåd

4) Mal"ing ... i.
5) Forbedring af vej ti1 lejeplads
6) Benzin ti1 grasslåning
7) Nyt sand

Med venlig Hilsen
Beboere og arb. gruppe
Ved Låsby st.

Ansogningen er ialt på... ....==::31:33==

Legepl"adcen der er bel"iggende på en mark bag 0sterskovvej 58,
ved l,åsby st. bLiver fLittigt brugt og ca. 31 b0rn og deres
foræ1dre, samt voksne uden b0rn.
LegepLadsen bruges fast hver onsdag ti1 famiLieaften! med bold-
spil for de voksne og leg af b6rnene. TiL fastelavn har der
iggrnværet samlet omkring 75 personer, samt 3ah. Hans samles
vi også. Herudover bruges pladsen dagl-igt af bgrnene alene.

Vores b0rn er ved at være store og sOger stOre udfordring,
derfor er vores stOrste ønske et stort tØr ti1 en ruchebane
( punkt 1 og 2 ). Legepladsen er etabLeret i 1990 og trænger
også til en gang nraling.

5307,00

1 000,00
200,00
400,00

1 000,00
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690,00

Svar udbedee ti1:
Connie Lauritsen
0eterskovvej 42
8670 Låsby



RY KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Ry, den 31. maj 1994
J. nr. 04.03 c01-
Løbenr. 6æ/94
Sagsbeh. Jonna Pedersen

Låsby St. Beboerforening
v/Connie Lauritzen
Østerskovvej 42
8680 Ry

Vedr. tilskud til legepladser

Det kan herved oplyses, at Ry byråds tekniske udvalg i nødet den 1!. mai 1994
har behandlet de indkomne ansøgninger om tilskud til reparation og vedlige-
holdelse af legepladser.

På budgettet er afsat 20.000 kr til fornålet, og der var indkommet ansøgninger
om tilskud på i alt ca. 50.000 kr.

Teknlsk 1dvaag-TetrcOg;-ut-der -kair t-iideles forerrirrgen et kontant tilslcud på- -
2.100 kr.

Beløbet kan udbetales, når gruppen indsender dokunentation for, hvortil beløbet
er anvendt.

Det blev samtidigt vedtaget, at der kan leveres sand til sandkasse. Tidspunktet
for levering bedes aftalt med driftsassistent Preben Lunding på kommunens
entrepren6rafdeling, tlf. B6-B9L42B

Venlig hilsen
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Knud Martln KleldEdt
Td('lisk OfPf

Telefon: 86 æ 15 55
Telefax: 86 æ 15 96
Giro: 9 09 13 00
Korrespondance bedes ikke stilet tii personer

Rådhuset
Knudsvej 34
8680 Ry

Ekspedition: 10.00 - 12.30
Torsdag tillige: 15.00 - 17.3t)
Lørdag lukket


