Fællesskab & Bevægelse
i Tranbjerg
Gør en forskel for Tranbjerg!
Vær med til at fordele 320.000 kr.
og få realiseret din idé
Hvad
mangler vi i
Tranbjerg?

Læs mere – tag en folder på Tranbjerg Bibliotek!

Gør en
forskel!

Fællesskaber & bevægelse

Det kommer til at ske

Det her er et såkaldt deltagerbudget. Det betyder, at der er afsat 320.000
kr. til, at borgerne i Tranbjerg selv kan skabe aktiviteter med fokus på
fællesskab og bevægelse i Tranbjerg. Et deltagerbudget giver dig direkte
mulighed for at få din idé ført ud i livet. Ideerne skal borgerne i Tranbjerg
selv komme med. I skal også selv bestemme, hvilke ideer, der er de bedste
og til sidst sørge for, at de bliver skabt.

Onsdag 26. februar kl. 16.30-17.30
Tranbjerg Bibliotek
Infoaften for interesserede
Kig forbi og hør om krav, proces og
afstemning. Her er der mulighed
for at stille alle de gode spørgsmål.

Så grib muligheden og kom med forslag og vær med til at stemme om,
hvordan pengene skal fordeles mellem de gode forslag.

Mandag 2. marts kl. 16.30-18.00
Tranbjerg Bibliotek
Første workshop
Få hjælp til at gøre dine hele eller
halve ideer til gode forslag. Du kan
også møde andre interesserede
borgere og måske hjælpe til at
realisere gode ideer. Der vil blive
serveret en sandwich efter.

Du kan komme med forslag til, hvordan arealer, områder og lokaler kan
bruges på nye måder til fællesskab og bevægelse. Det behøver ikke være
hård og krævende bevægelse, men det kræver at I ikke sidder stille.

Idéer

PROJEKT

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit,
sed diam
nonummy nibh
euismod
tincidunt ut
laoreet dolore
magna aliquam
erat volutpat. Ut
wisi enim ad
minim veniam,
quis nostrud
exerci tation
ullamcorper
suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex
ea commodo
consequat. Duis
autem vel eum
iriure dolor in

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
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Forslag

Mandag 16. marts kl. 16.30-18.00
Tranbjerg Bibliotek
Anden workshop
Endnu en chance for at få hjælp.
Enten kan du fortsætte fra sidste
workshop eller få hjælp til at starte
op. Der vil også være introduktion
til initiativet. Der vil blive serveret
en sandwich efter.

Onsdag 26. februar – 4. april
www.sammenomaarhus.dk
Upload forslag
Upload dit forslag på
www.sammenomaarhus.dk i
perioden for at få den videre
til afstemning.

Afstemning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait

Onsdag 22. april – 4. maj
www.sammenomaarhus.dk
Afstemning
I denne periode er der mulighed for
at stemme på www.sammenom
aarhus.dk. Læs på siden, hvordan
man stemmer og hvordan pengene
fordeles. Den 6. maj bliver resulta
tet offentliggjort på hjemmesiden.
Torsdag 7. maj 16.30-17.30
Tranbjerg Bibliotek
Præsentation af valgte forslag
Kom og hør om de ideer, der er
blevet valgt. Måske du har lyst til at
være med på en af dem?
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Realisering

PROJEKT

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit,
sed diam
nonummy nibh
euismod
tincidunt ut
laoreet dolore
magna aliquam
erat volutpat. Ut
wisi enim ad
minim veniam,
quis nostrud
exerci tation
ullamcorper
suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex
ea commodo
consequat. Duis
autem vel eum
iriure dolor in

Kriterier for
forslag
Borgerdrevet
Realisering af forslaget udføres af de borgere, som har stillet forslaget.
Kommunen har ikke en vedligeholdelsesopgave efterfølgende.
Fællesskab
Forslaget skal samle borgere, og give lyst til fællesskaber.
Bevægelse
Forslaget skal bidrage til, at man kan bevæge sig – lige fra fysisk krævende
motion til mindre krævende aktiviteter.
For alle
Forslaget skal være offentligt tilgængeligt så alle kan se eller deltage, hvis
de har lyst. Man må ikke opkræve penge eller foreslå steder, hvor andre
ikke har adgang.
Læs alt det med småt: Hvad pengene må gå til? Hvor meget man kan
søge? osv. på www.sammenomaarhus.dk. Hjemmesiden fungerer bedst i
Chrome Browser.
Lær mere
På Tranbjerg Bibliotek kan du i hele perioden få hjælp til lige det du er i
tvivl om. Så kig forbi!
Du kan også skrive til Frederik Pedersen på frip@aarhus.dk.

