
ANSØGNINGSSKEMA 

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme 2014

Ansøgningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12

Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk

Ansøger:

(forening eller virksomhed)

Nordstjerneskolen Ramløse afdeling

Kontaktperson: Rigmor Westh Baagøe

Adresse:
Gammel Præstevej 2

3200 Helsinge

Telefon: 48712777 eller 20723509

Email: westh@live.dk

Foreningens/virksomhedens CVR 
nr:(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk)

CVR: 29188440

Formål med projektet:

(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

Etablering af ”Pometet i Ramløse”. 

En lille frugthave, som er åben og tilgængelig for alle 
borgere og turister, og hvor skolebørn og børnehavebørn kan 
komme og sanse og lære om frugt og bær.

Alle arter og sorter er angivet ved navn og med anvendelse 
samt historie.

Haven skal tiltrække både lokale og udefra kommende 
borgere samt turister. Formålet er at vække alle slags borgere 
i alle aldres interesse i gamle og nye frugt –og bærsorter men 
ikke mindst at skabe et ganske særligt og fælles rekreativt 
naturrum i Ramløse.

Børnene der går på skolen eller i naturskolen skal have 
tilgang til at anvende frugter og bær til madlavning og lære 
om deres, forskelligartethed, smag, duft og historie gennem 
den fysiske anskueliggørelse i 

” Pometet i Ramløse”.

Borgere skal kunne nyde en madkurv eller en god bog i 
haven, og vuggestuen og børnehavens børn kan spise solbær, 
ribs og hindbær og fornemme de forskellige bærs oprindelse 
samtidig med at de lærer navne og måske laver syltetøj og 
grød hjemme i institutionen.

Hvert efterår presses her æbler og spises æblekage og alle 
kan komme og være med denne dag.

http://www.webreg.dk/
mailto:lokaldemokrati@gribskov.dk


Projektets indhold:

(Hvordan skal det foregå?)

I forbindelse med ombygning af skolen i Ramløse ansøges 
om midler til at lave dette anlæg i samarbejde med de 
arkitekter der skal forestå omlægningen af udearealerne på 
skolen.

Selve opbygningen af ”Pometet i Ramløse” er der lavet en 
foreløbig skitse af, som er eftersendes ansøgningen per mail.

Målgruppe:

Skolens børn, børnehavens og vuggestuens børn,

Alle borgere i byen.

Naturskoler til undervisning.

Borgere og turister udefra, som har lyst til at komme forbi og 
se ”Pometet i Ramløse”.

Medvirkende:

(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Nordstjerneskolen Ramløse afdelingen

Landskabsarkitekter der i forvejen arbejder med 
ombygningen af skolen.

Lokalrådet.

Borgerforeningen.

Fødevarefællesskabet RAFØ

Nordsjællands Naturskole

Barkholts Planteskole

Tids- og handleplan:

(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Projektet igangsættes dette efterår 2014.

Der ansøges til anlæg af haven, ikke til vedligeholdelse. 
Vedligeholdelsen forstås af ovenstående foreninger og 
kommunale enheder i fællesskab.

Sted og fysisk placering:

(Angives med adresse og ejerforhold 
samt godkendelse fra evt. ejer om 
anvendelse af areal)

I nærheden af Frederiksværksvej på skolens matrikel, således 
at haven tydeligt kan ses fra vejen, og man får lyst til at 
”blive lidt længere” eller vende tilbage til Ramløse og besøge 
haven.

Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. beløb 
på egenbetaling og oplysning om 
andre tilbudsgivere)

Der ansøges om kr. 120.000,-

Dato: 27.4.2014

Underskrift af tilskudsansvarlig:

(Den tilskudsansvarlige forpligter sig 
til at overholde betingelserne for 
eventuelle puljemidler)

Rigmor Westh Baagøe


