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Formål med projektet: 

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

Helsinge Børneby – et flot ord og en 
flot vision. Som mor til en 3 børn er 
det klart at jeg følger med i hvilke 
fritids og kulturtilbud Helsinge byder 
på. 

Min mellemste dreng er 11 år. Han er
meget aktiv og benytter Helsinge 
meget til diverse fritidsaktiviteter. De
sidste 5 år har han været meget 
optaget af at skate og løbe på 
løbehjul. Dette bruger han pt. rigtig 
meget tid på – hvad jeg som mor 
sætter stor pris på i disse 
computertider !!! 

Forleden dag kom han og spurgte 
hvornår vi kunne flytte tættere på en
større by. Han kunne godt tænke sig 
at komme nærmere de store 
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skaterparker, hvor ramperne og 
forholdene er bedre end hvad 
ungdomshuset tilbyder. 

Ungdomshuset er jo tiltænkt 15- 21 
år. Det bærer tydeligt præg af at det 
er unge og ikke børn der besøger 
stedet. 

Vores børn er stadigvæk meget 
påvirkelige af den verden de agere i.
Skaterverdenen er en meget 
spændende en af slagsen og der kan
med det for øje være en ide i at 
tænke såvel motion som 
forebyggelse af uheldig adfærd hvis 
man satte nogle bedre 
skater/løbehjulsforhold på 
landekortet. 

Helsingør har en meget flot 
skaterpark, med opsyn og voksne 
folk ansat til at ”holde øje” og 
snakke med de unge. 

Jeg syntes godt vi kunne tilbyde 
noget bedre til vores børn end det 
ungdomshuset tilbyder. 

Jeg ved der er rigtig mange børn og 
unge der har denne interesse. Jeg 
ved også at der er mange der ikke 
kommer på Helsinges ramper da 
forholdene godt kan virke lidt 
skræmmende for børn 6-9 år. 
Herefter er det bare meget 
spændende…… 

Området ved helsingeramperne er 
ejet af kommunen. Ved at tænke 
kreativt kunne man godt udbygge 
ramperne og evt. Benytte hallen der 
ligger bag ungd mshuset, så der 
også er mulighed for at dyrke 
sporten selv om det regner eller der 
er sne….Denne står tom og kunne 
nemt bruges til formålet. 



Hvis man kigger på formålet med 
disse puljemidler, så tænker jeg at 
man rammer plet med at 
skater/løbehjuls anlæg. Det vil være 
til gavn for såvel borgere( fjerner 
skaterne fra gadebilledet), turister, 
kulturen og selvfølgelig også 
idrætslivet. At køre på løbehjul og 
skate er en sport der er kommet for 
at blive. Det vil derfor være en 
fantastisk investering for byen og 
dens unge mennesker :-) 

Projektets indhold: 

(Hvordan skal det foregå?)

Da jeg er sundhedsplejerske og 
denne ansøgning laves lidt impulsivt,
så kan dette punkt ikke beskrives. 
Jeg skal dog nok finde ud af det hvis 
der afsættes midler til projektet J 

Målgruppe:

Børn og unge der elsker at stå på 
skateboard og løbe på løbehjul. Helt 
ned til 5 år……. 

Medvirkende: 

(Hvem medvirker ved 
udførelsen? Hvilke 
samarbejdspartnere?)

Kommune, evt. Private investorer 
samt dem der ved noget om opførsel
af en skater park. 

Tids- og handleplan: 

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

Afhænger meget af hvor mange 
penge der gives til projektet. 

Sted og fysisk placering: 

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

Området omkring ungehuset – 
alternativt et helt andet sted i byen. 
( helsinge idrætsanlæg) 

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

Helsingør kommune har betalt 20 
millioner for deres anlæg. Jeg håber 
denne ansøgning kunne skyde en 
proces i gang, hvor den e sport 
kunne komme på kommunens 



dagsorden. 

1 million kr. ville kunne skabe nogle 
fantastiske rammer, men lidt mindre 
kunne betale materialer samt 
mandetimer til at udbygge 
skaterparken i dens eksisterende 
form på den eksisterende adresse. 

Dato: mandag den 28 april 
Underskrift af 
tilskudsansvarlig: 

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

Mette Höfelsauer 

/p> 


