
 

1 
 

 

Styregruppen for BorgerBudget Snaptun inviterer til 

2. borgermøde på True North Efterskole, Snaptun 

torsdag den 23. april 2015 kl. 19.30.  

Kom og vær med til at bestemme, hvordan vi vil bruge kr. 

50.000 i Snaptun.  

På mødet den 23. april 2015 kan alle høre om de 7 projekter, 

der efterfølgende er kort beskrevet. Du har indflydelse på 

hvilke projekter, der skal igangsættes. 

På mødet præsenterer medlemmerne i de enkelte grupper 

kort deres projekt/forslag og fortæller, hvorfor du skal 

stemme på det. De projekter, der får flest stemmer, er dem 

der går videre til udførelse. Tilsammen må de valgte projekter 

ikke overstige kr. 50.000.  

Projekter, der ikke bliver valgt er ikke nødvendigvis udelukket 

for at blive gennemført.   Forslagsstillerne kan søge om penge 

forskellige andre steder. 

Alle 7 projekter/ forslag vil føre til, at Snaptun bliver et endnu 

bedre sted at bo. 

Alle i Snaptun kan deltage i afstemningen ved fremmøde. 
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Her er en kort præsentation af projekterne: 

Forskønnelse af arealet mellem cykelstien og vejbanen 

Kr. 7.000  
Kontaktperson Marie Hede  
Marie.hede@profibermail.dk 
  
Plantning af ca. 2000 stk. påskeliljer og ca. 2000 stk. krokus i 
forskellige farver. 
Løgene skal fordeles på 10 stk. ovale ”øer” på ca. 2 x 1 m på 
strækningen fra indkørslen til ”Søren Peters Hus” og til afslutningen af 
cykelstien. Der vil ikke blive plantet på det første stykke, da der ofte 
parkeres biler her. 
Havlykke Planteskole har oplyst en pris på 7.000 kr. for 
blomsterløgene. 
Det forudsættes, at byens beboere indkaldes til ”plantelørdag”, så vi 
er mange til at lægge de mange løg. 
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Jollehavn, badebro og slæbested 

Kr. 15.000 
Kontaktperson Ulla Altenborg 
ulla@altenborg.dk 

 
 Aktuel udfordring er, at der mangler havneplads til joller i 

Snaptun Havn og at det i dag ikke er muligt at isætte og optage 

mindre både på forsvarlig vis, i Snaptun. Der er et stort ønske om 

at bygge en jollehavn med tilhørende slæbested i nærhed af den 

eksisterende havn. Placeringen er ligeledes i nærheden af 

offentlige toiletter. I forbindelse med jollehavnen bliver der en 

badebro. 
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Tømrerflåde 
 
Kr. 17.000 
Kontaktperson Britta Henriksen 
henriksen@snaptun.dk  
 
Tømmerflåde til Skt. Hans og badning.Ønsket er fortsat at kunne 

afholde Skt. Hans i Snaptun. 

Tømmerflåde bygges til formålet, så bålet kan  brændes af til havs – 

enten så borgerne kan være på stranden ved lystbådehavnen eller 

ved industrihavnen afhængig af vindretning 

Flåden kan samtidig bruges til badning om sommeren.Begge dele 

falder i tråd med udvikling af det maritime miljø i Snaptun. 
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Sundhed Snaptun 
 
Kr. 12.000 
Kontaktperson Tove Sørensen 
toveogfinn@snaptun.dk  
  
 
 Fokus for projektet er:  
- at fremme sundheden og forebygge følger af 
uheld og gener ved færdsel i naturen  
- at skabe tryghed og sikkerhed for den enkelte, 
så han/hun kan træde til og hjælpe.  
 
Flere kan dermed hjælpe hinanden, samt flere 
kan anvende Snaptuns hjertestartere(3).  
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Stier i Snaptun 
 
Kr. 25.000 (minus eventuelt tilskud fra Skov-og naturstyrelsen) 
Kontaktperson: Ulla Jensen 
uej123@gmail.com 
 
 FORBEDRING AF STISYSTEMER GENERELT I LOKALOMRÅDET, ISÆR 
MED FOKUS PÅ ADGANGSFORHOLD VED BÅDEHUSET, STIEN MOD 
HUNDSHAGE, SAMT STIEN VED SOMMERHUSENE I STRANDLYST. 
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Bænke 
 
Kr. 11.000 
Kontaktperson: Karen Feldt, Peter Tjerrild 
petertjerrild@live.dk  
 
 
Opstilling af to bænke med nedgravning i terræn.  
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Træning i skoven 
 
Kr. 15.000 
Kontaktperson: Ulla Altenborg 
ulla@altenborg.dk  

 
 
 
 Fokus for projektet er at tilbyde natur- og 
friluftsoplevelser samt at inspirere til fysisk 
aktivitet i naturen. Træning i Tønballe Skov er et 
godt supplement til en gå- eller løbetur i skoven.  
At dyrke motion i naturen giver god mening, 
fordi naturen altid holder åbent og det er gratis.  
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