Områdefornyelsesprojekt i Snogebæk
Regionskommunen vedtog i 2012 at ansøge Velfærdsministeriet
om en ramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk. Ansøgningen var udarbejdet på baggrund af et oplæg fra borgergrupper i Snogebæk.
Et områdefornyelsesprojekt skal foregå i et partnerskab mellem
en bys borgere og erhvervsfolk samt en kommune.

OMRÅDEFORNYELSE
I SNOGEBÆK
KOM MED DINE IDÈER TIL
SNOGEBÆKS UDVIKLING

Ministeriet har i juni 2013 meddelt at der er afsat en økonomisk
ramme til projektet på 4.466.666 kr. Ministeriet refunderer 33
% af udgiftsrammen.
Inden projekterne kan igangsættes, skal der inden den 1. april
2014 fremsendes et af kommunalbestyrelsen vedtaget byfornyelsesprogram til ministeriet
Idéerne fra denne workshop vil blive brugt i forbindelse med
udarbejdelse af programmet.

Læs mere
Du kan læse ansøgning på kommunes hjemmeside
www.brk.dk under projekter.

Tilmelding

Af hensyn til madbestilling og organisering af lokaler,
ønskes tilmelding senest den 9. september 2013.
Tænk over, hvilket et af emnerne du vil arbejde med denne dag
og angiv det ved tilmeldingen.
Du kan tilmelde dig til:
Jane.Andersen@brk.dk
Tlf. 56 92 21 04

eller

Hanne@Nisbeth.com
Tlf. 20 22 17 82

WORKSHOP
14. september kl. 9-17
i Folkets Hus
&
16. september 17.30-19.30
i Poulsker hallen

ALLE ER VELKOMNE

Emner til gruppearbejde
1:

Torve og pladser
Konsulenter: Gunhill Witt og
Anne Truelsen Schultz
Området omkring levertranfabrikken, fest- og kræmmermarkedspladsen, rensningsanlæg
m.m.
Hvordan kan området udvikles
og indrettes?

2:

Havn
Konsulent: Sean Claxton
Havneanlæg, redskabshytterne
tæt ved broen, parkeringspladsen m.m.
Hvordan skal det indrettes for at
give flere aktiviteter og nye brugere af havnen?

3:

Fritidsaktiviteter
Konsulent: (ikke afklaret endnu)
Kajak, sejlbåde, (kite-)surfing,
badefaciliteter, legeområder
m.m.
Hvordan kan vi bruge byen og
stranden, grønne områder, stier,
havnen, rensningsanlæg m.m.
for at skabe nye og spændende
aktiviteter i Snogebæk?

4:

Snogebæk ?

Branding
Konsulent:
Søren Femmer Jensen
Erhverv, turisme, kunst og kultur, tilflytning m.m.
Hvordan skal vil brande Snogebæk for at skabe mere handel,
et attraktivt erhvervsliv og flere
tilflyttere til Snogebæk?

Hver gruppe har en konsulent som
leder gruppearbejdet.
Søndag og mandag arbejder konsulenterne videre med idéer og forslag fra
grupperne, og præsenterer konklusionerne i plenum mandag aften.

Lørdag den 14. september
09.00

Morgenkaffe m. brød

09.15

Velkomst

09.30

Inspiration til
gruppearbejdet

10.00

Gruppearbejde

12.30

Frokost

13.30

Gruppearbejdet
fortsætter

16.00

Opsamling fra grupperne i
plenum

16.45

Afslutning
og det videre forløb

Mandag den 16. september
17.30

Velkomst

17.35

Fremlæggelse af
gruppernes og
konsulenternes arbejde

18.45

Let forplejning

19.15

Afslutning
og det videre forløb

Alle er velkomne
Arrangementet er gratis
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