
Fonden for Fynske bank 
Vedr.: Ansøgning om fondsmidler til en bål hytte	 	 Dato: 5. Marts 2020


Formål og baggrund for projektet: 
Vi bor i FAB´s første afdeling med 67 lejemål i TANKEFULD og der er endnu en afdeling 
med 44 lejemål på vej og er indflytningsklar til oktober 2020. Vores grundstykke støder 
direkte op til kommunens græsområde hvorpå der er anlagt en regnvands opsamlings sø. 
Regnvandet afledes fra græsområdet og vores område.

I dette fælles område har Kommunen anlagt en dejlig bålplads som bruges flittigt i 
sommerperioden af beboerne.

Dette samlings sted ligger desværre i et geografisk hjørne med en del blæst fra vest.

Derfor ville det være dejligt med lidt mere læ i form af en bålhytte.

Formålet med bål hytten skulle være at tiltrække flere til socialt samvær. 


Projektets ansvarlige forening/organisation 
Vi er en lille interessegruppe i Tankefuld som ønsker at gøre det mere attraktivt og smukt i 
vores nye område for at fastholde unge som ældre beboere.

Helt præcist er igangsætterne for dette projekt Pia Mørkøre og Margrete Guldager. Begge 
beboer på Sofielund Skovvej.


Budget og finansieringsplan – heri oplysninger om egenfinansiering, offentlige bidrag samt 
øvrige finansieringskilder. 
Pia og Jeg tog kontakt til Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk 
Service for at drage dem ind i projektet. De var meget imødekomne og vi blev inviteret til 
møde med Landskabsarkitekt Peter Møller samt Afdelingsleder Henrik

Vi havde flere ideer til forskønnelsen af området herude, blandt andet vores torv og 
adgangsforhold til skoven. Disse områder ville de gerne selv finansierer fordi de også har 
vedligehold af dette på deres driftsbudget.

Bål hytten gav de os tilsagn om at vi gerne måtte stilles op på kommunens matrikel ved 
siden af den allerede etablere bålplads blot vi kunne finde midler til anskaffelsen af denne.

Der vil ikke være forbundet nogen drift af hytten og græsset den kommer til at stå på, har 
kommunen allerede i deres vedligeholdsbudget, så etableringen af hytten kan lade sig 
gøre på sædvanlig vis når hytten vil være placeret. Vi har desværre ingen egenfinansiering 
og ej heller andre fondsmidler.

Det vil sige at jeg har forespurgt SEAF om midler men da de ønsker det skal gå over 
boligforeningen med deres CVR nummer, er den mulighed ude for os da det ikke er 
foreningens matrikel den skal opstilles på.


Anskaffelses sum og etablering af en godkendt bålhytte vil findes i vedhæftede bilag fra 
Dalpin.


Hvis der måtte mangle noget til denne ansøgning bedes i tage kontakt til enten

Margrete Guldager mobil: 23436312 eller Pia Mørkøre mobil: 29 85 49 09


Med venlig hilsen


Margrete Guldager

Sofielund Skovvej 108

5700 Svendborg
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