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ANSØGNINGSSKEMA  

LANDSBYPULJE 2014 

 

Ansøgningsfrist Torsdag den 5.juni 2014 kl. 23:59 

Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk 
 
 
 
 

Ansøger: 

(forening, virksomhed, enkelt 

personer) 

Vejby Lokalråd, v. formand Erik Malling 

 

Kontaktperson: Anne Grell 

Adresse: 

Bogknoldvej 6 

3210 Vejby 

Telefon: 26 36 79 81 

Email: anne.grell@gmail.com 

Foreningens/virksomhedens 

CVR nr: 

(CVR nr. kan ansøges via 

www.webreg.dk) 

35729690 

 

 

Titel på projektet: 

(Arbejdstitel eventuelt) 

 

”Vejby –en by med udsigt”, synliggørelse og lokal 

identitet 

Formål med projektet: 

(Hvad er ideen med initiativet? 

hvordan knytter det sig til andre af 

kommunens indsatsområder?) 

Projektet er opstået i forlængelse af Visionsdag for Vejby 

afholdt i september 2013. Dagen blev for flere af de 

fremmødte en øjenåbner, der viste at Vejby har rigtig 

mange frivillige foreninger og aktiviteter, en mangfoldig 

kulturarv og en attraktive natur, der er med til at give 

værdi for beboere og besøgende i Vejby.  

Men vi blev også opmærksomme på, at hverken 

attraktioner eller aktiviteter er særlig synlige for hverken 

lokalsamfundet eller for omverdenen.  Vi glemmer 

løbende at dele de lokale værdier, vi ønsker at bevare og 

de muligheder, der findes for fornyelser og udvikling med 

hinanden og omverdenen. Med fare for at både det 

kontinuerlige arbejde for at bevare og udvikle 

eksisterende aktiviteter og oplevelsesmuligheder går i 

stå, og nye ideer og initiativer har svært ved at komme i 

gang på grund af manglende opmærksomhed og 

synlighed. Der er samtidig en tendens til at flere 

mennesker søger værdi for deres egen personlige 

identitet i lokalsamfundet. Både i forhold til det sted, 

man bor, og som søgekriterie, når man vælger at flytte 
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et nyt sted hen.   

Siden visionsmødet har der været frivillige 

arbejdsgrupper i gang med forskellige fokuspunkter. Det 

har blandt andet resulteret i et frivilligt initiativ til at få 

blotlagt og lettet adgang til den gamle Kongehøj, og med 

Idrætsforening og skole som tovholdere er der gang i at 

skabe et centralt udendørs aktivitetsområde, som er 

åbent for alle.  

Denne ansøgnings projekt startede ligeledes med 

visionsdagens drøftelser, hvor en frivillig arbejdsgruppe 

har arbejdet på at udvikle nye konkrete tiltag, der 

synliggør og ”brander” Vejbys byliv, kultur, natur og 

aktuelle aktiviteter.  

Formålet er at understøtte og styrke den lokale identitet 

hos beboere i og omkring Vejby. Vi tror på, at 

fastholdelse og tiltrækning af nye familier skabes 

gennem genkendelse, glæde og stolthed over det sted, 

man bor.  

Vejby skal synliggøres som et attraktivt sted at bo. Et 

sted, man kan bruge som sit konkrete lokale 

forankringspunkt med udsigt til de mangfoldige tilbud, 

der findes omkring os, og de fælles initiativer, som Vejby 

deltager i på tværs af sogneskel, i Gribskov regi og 

regionalt. 

Projektets indhold: 

(Hvordan skal det foregå?) 

Projektet vil styrke samarbejdet mellem Vejbys 

foreninger, institutioner, ad hoc netværk samt det lokale 

erhvervsliv med tre nye tværgående informationstiltag.  

1. Udarbejde plakat ”Vejby – en by med udsigt”, 

med plads til skiftende kalenderopslag.  

Bilag 1 viser foreløbigt udkast. 

Vi søger om tilskud til print. 

2. Fremhæve byens indgange ved de 3 indfaldsveje 

til byen: Sætte blomsterløg/beplantning og lave 

en form for byport, der giver mulighed for 

skiltning af enkeltstående arrangementer.  

Design findes ved udskrivning af lokal 

konkurrence.  

Vi søger om tilskud til designpris og produktion og 

opsætning af byporte. 

3. Byens opslagstavler som levende infoskærme - 

opsat der hvor folk færdes. 

Infoskærmenes indhold skal først og fremmest 

være de lokale institutioner, foreninger og 

netværksbaserede arrangementers opslagstavle, 

med en blanding af generel og aktuel information. 

Hvis muligt, kunne man også tænke sig et 

samarbejde med Gribskov Kommune om 

offentlige bekendtgørelser og highlights fra 

omegnens aktuelle kulturelle aktiviteter. 

 

Skærmene skal være dér, hvor såvel fastboende, 
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landliggere og øvrige besøgene færdes. I første 

omgang tænkes Vejbys to dagligvarebutikker og 

skolen/biblioteket. Idrætshuset har i forvejen en 

infoskærm, som vil kunne kobles på.  

Der skal være mulighed for senere at tilslutte sig 

med eksisterende eller ny skærm for andre 

interesserede private eller offentlige 

virksomheder, som f.eks. lægehus, butikker m.fl.  

 

Midler til driften skaffes ved annonceindtægter 

primært fra lokale erhvervsdrivende.  

Der påtænkes at tilbyde en form for pakketilbud, 

således at annoncører i Vejby Nyt (Lokalrådets 

blad, der husstandsomdeles i Vejby Sogn), også 

eksponeres på infoskærmene. På sigt kan der 

blive tale om et lignende samarbejde med 

annoncører i Tisvilde Nyt.  

Ligeledes overvejes at oprette en fælles lokal 

redaktion for blad, internetside (Vejbynet.dk) og 

infoskærmene, så der sikres kontinuerlig 

opdatering af indhold på alle tre platforme.  

 

For at få en professionel kommunikationsform og 

en enkel og brugervenlig betjening, ønsker vi at 

bruge et professionelt bureau, der kan tilbyde 

såvel konsulentbistand til opstart og design, samt 

en software, med support og service. 

Vi søger om tilskud til etablering, opstart og 

opsætning af de første 3 skærme. 

Foreløbigt tilbud fra Infosystemer, bilag 2 

 

 

Målgruppe: 

 

 

Borgere og besøgende i Vejby, samt potentielle 

tilflyttere. 

 

Medvirkende: 

(Hvem medvirker ved udførelsen? 

Hvilke samarbejdspartnere?) 

Aktivt udførende 

 Medlemmer af Vejby Lokalråd  

 Frivillige aktive Vejbyborgere 

 Konsulent/firma vedr. infoskærme 

Samarbejdspartnere 

 Foreninger, institutioner og netværk i Vejby 

 Lokalt erhvervsliv 

 Gribskov Kommune 

Tids- og handleplan: 

(Skitsering af tidshorisont. Er 

projektet fase-opdelt og i så fald 

hvilken del ansøges der til?) 

 Efterår 2014:  

o Sætning af løg ved byskilte, samt evt. 

bytræ 

 Vinter 2014/15:  
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o Udarbejdelse plakat ”Vejby - en by med 

udsigt” 

o Designkonkurrence for byport 

o Projektstart for infoskærme, møde med 

alle interessenter og samarbejdspartnere. 

 Forår 2015  

o Plakat med kalender opsættes. 

o Vinder af byport-design kåres 

 Efterår 2015 

o Infoskærme opsættes og implementeres 

Sted og fysisk placering: 

(Angives med adresse og 

ejerforhold samt godkendelse fra 

evt. ejer om anvendelse af areal) 

 Tilladelse til opsætning af byporte indhentes, når 

konkret forslag er udarbejdet. 

 Der indhentes tilladelse ved handlende og skole 

forud for opsætning af infoskærme 

 

Budget: 

(Angiv ansøgte beløb samt evt. 

beløb på egenbetaling og oplysning 

om andre tilbudsgivere) 

Plakat, print, Bilag 1 1000 

Løg og planter  2500 

Byporte ,designpris 1000 

Byporte 3 stk. produktion 15000 

Infoskærme (afrundet), Bilag 2 54000 

Ialt 73500 

 

Der søges på hele budgettet kr. 73.500 

Dato: 4. juni 2014 

Underskrift af 

tilskudsansvarlig: 

(Den tilskudsansvarlige forpligter 

sig til at overholde betingelserne 

for Landsbypuljen 2014) 

 

Erik Malling, formand for Vejby Lokalråd 

 

 


