Ansøger: Nimtofte Håndværker-, handels og Borgerforening
Projekttitel: Projekt Legeplads Nimtofte
Totalbudget: 522.152 kr.
Ansøgt beløb: 261.076 kr.
Kategori: Attraktive Levevilkår
Uddrag af projektbeskrivelsen:
Etablering af legeplads i Nimtofte på Midtdjurs Friskoles grund.
Idé:
Projektet Legeplads skal dels være et tilbud om forbedret adgang til leg og fysisk udfoldelse for
børn og unge, såvel i skoleregi, som i fritiden. Og endvidere et social mødested for byens borgere
på tværs af ælder, sociale tilhørsforhold og nationalitet(flygtninge).
Målsætninger:
Gennem samarbejde mellem foreninger og frivillige i Nimtofte at :
 skabe forbedrede rammer for børn og unges trivsel og sundhed gennem lokal adgang til leg og
idræt.
 tilbyde rammer for lokale ildsjæles arbejde med børn og unge
 skabe et mødested for på tværs af generationer, socialt og kulturelt tilhørsforhold, som kan styrke
sammenhold og udvikling gennem positivt samvær.
 tiltrække nye beboere og modvirke fraflytning.
Målgruppe:
Primær Målgruppe børn fra 5-15 år, sekundær målgruppe byens borgere, nytilflyttede, som kan få
et mødested, social kontakt og nye bekendtskaber.
Projekt Legeplads skal drives gennem et samarbejde mellem foreninger og frivillige kræfter i
Nimtofte.
Deltagende foreninger:
Nimtofte Borgerforening
Nimtofte Distriktsråd
Midtdjurs Friskoles Støtteforening
Torsdagsklubben(ungdomsklub)
IF Midtdjurs
Legepladsen skal bestå af følgende elementer (se vedlagte bilag):
 Multibane med plads til: fodbold, håndbold, volleyball, basketball, hockey, m.v.
 Gynger
 Karrusel
 Supernova
 Klatrestativ
 Parkour stativ
 Cykelbane
 Socialt samvær
Cykelbane er under etablering vha. frivillig arbejdskraft.
Budget: Udgifterne anslås til i alt ca. 500.000 kr. hvoraf ca. 400.000 er afsat til indkøb ovenfor
nævnte legeplads komponenter/-udstyr og ca. 100.000 er egen finansiering i form af frivilligt
arbejde. Anlæg og opstilling af legepladselementerne forudsættes udført lokal frivillig arbejdskraft.
Parkourstativ er ikke taget med i den økonomiske del, da IF Midtdjurs planlægger at investere i
dette, så det kan bruges både til undervisningen i Idrætsforeningen og på legepladsen udenfor
undervisningetimerne – dog er anlæg og faldunderlag inkluderet i budgettet.

