
RY KOIVI MUNE
TEKNISK FORVALTNING

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

Teiefon: 86 89 '15 55
'Telefax: 86 89 15 96
Giro: 9 09 13 00
Korrespondance bedes ikke stiiet til personer

Tilskud til reparation og vedligeholdelse af=legepladser

Ry konmune har på budgettet for L))6 afsal 25..OOO kr son tilskud til grundejer-
og beboerforeninger m.v. til reparation og vedtigeholdelse af legepladser.

Såfrent foreningen ønsker at komme i betragtning ved fordeling af tilskuddet,
bedes ansøgning herom fremsendt hertil, således at vi har-den i hænde senest
den 2). april t996.

Ansøgninger skal iirfeholde en sgecificer'et- aRBivel-se åf , hvtxLil iilskuddei
skal anvendes. Endvidere skal det oplyses, hvornår legepladsen er etableret,
og hvor neget den bliver brugt, herunder ca. antal brugere.

Tilskuddene vi1 herefter blive fordelt efter en sanlet vurdering af alle de
indkomne ansøgninger.

Venlig hilsen
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Erlk Jryf Nysom
EkspgdiUonssek

Ry, den 1. april 1tp5
J. nr. 04.03 c01
Løbenr. 768/95
Sagsbeh. Eksp. sekr. Erik Nyson
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Teknlsk Forvaltning
Ry kommune

Ansøgning ono midler ti1 legeplade/fæl1esaria1.

Beboere og arbejdsgruppe ved
af midlerne ttl legepladser,

Låsby st. d. 28.O4.96

Låsty St, og mark søger herved om de1
med følgende ønsker:

l) Fodbolde,plastbolde, barsketbolde............ 300,00
2) LeJe af JoOd...,. ..... ........ 600,00
3) Legetøj til sandkasse...o.....r..........oo.. 300r00
4l Græsslåning....... r r........ r....... 350100
5) Maling ............... ........ r..... 1000100
6) Sand 4m3. i.... .... r..... ...... 600100
6) VoksepbordTbænk + børne Eord/bænk.,..........*t4O0,00

te) Matertaler til forbedring af vej....... 2500,00
9) Plleplanter 250 stk. ......................., 1000r00

f0) Læhegn af flethegn....... o....... 2000,00
11) Legehus... r. r.. r,. o... '.. r..........,... 5000100

Ansøgning ialt

Legepladsen er beliggende på en nark bag østerskovvej 58, ved
Låsby st.,rog bliver flittigt brugt af ca.30 børn og deres forcl
æ1dre, samt voksne uden børn.
Legeplatlsen bruges faet en til to dage om ugen til famllieaften
med fælles bold for både børn og voksne,etrlåer 1eg for børnene.

Med ven1lg hilsen
Beboere og arb. !ruppe
ved Låsby St.

Svar udbedes ti1
Connie Lauritsen
Østerskovvej 42

8670 Låsby



RY KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Låsby Station Beboergruppe
v/Connie Lauritsen
Østerskowej 42
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Telefon: 86 89 15 55
Telefax: 86 89 15 96
Giro: 9 09 '!3 00
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Ry, den lt. november 1996
J. nr. 04.03 c01
løbenr. 865/96
Sagsbeh. Eksp. sekr. Erik Nyson
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Vedr. legepladstilskud

Ry kommune har hidtil haft en tilskudsordning, hvorefter der hvert år har
været afsat ca. 20 ' 25.000 kr til fordeling nellem beboer- og grundejerfor-
eninger, som konnunens bidrag til etablering og vedligeholdelse af de 1e-
gepladser, foreningerne adninistrerer.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 1997 har byrådet som et led i
generelle reduktioner af de konnunale udgifter vedtaget, at denne tilskudsordning
skal ophøte.

Der vi1 således ikke frenover blive udbetalt kornnunalt tilskud ti1 disse
legepladser.

Venlig hilsen
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Knud Martln Kleldssl
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Hanne Winierberg
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