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Denne må vel da inn på støtte for 2. halvår 2014 – formannskapets konto.
Mvh
Finn
Fra: Knut Erik Henrikø [mailto:ankolmplassen@gmail.com]
Sendt: 27. juni 2014 11:00
Til: Frode Asbjørn Hallem; roger.rein@levangeravisa.no; Finn Christiansen
Emne: Søknad om støtte til åpningsarrangement - Ankolmplassen

Hei
Ankolmplassen er et unikt friområde for lek og moro for barn og unge i alle aldre. Velforeningen,
Ankolmplassen Naboring, utvikler, driver og vedlikeholder området. All innsats skjer på dugnad.
Inntektene våre er medlemskontingenter og pengegaver.
Akkurat nå er vi i innspurten i byggingen av et helt nytt og moderne nærmiljøanlegg. Kostnaden på
dette anlegget er 750.000 kr. Anlegget er fullfinansiert gjennom pengegaver gitt av beboere i
området, Spillemidler, momskompensasjon og en stor dugnadsinnsats.
All bruk av anlegget er gratis
Anlegget har tilbud til alle. Det brukes, og vil brukes mer, som et turmål for skoler og barnehager.
Det arrangeres regelmessig bursdager og andre sosiale sammenkomster.
Det siste året har velforeningen arrangert ulike sosiale sammenkomster. Oppmøtet har vært stort.
Arrangement vi vil trekke frem i denne sammenhengen er trimbingo med ca. 400 deltakere,
Halloweenfeiring og St.Hans feiring med ca. 150 deltakere.
Vi synes dette anlegget fortjener en flott åpningsfest – gjerne med snorklipping og åpningstaler. Vi
har også lyst til å skape et arrangement rundt dette med scene og musikk. På denne måten kan vi
skape tilhørighet og et eierforhold til anlegget – både hos store og små.
Kostnadene til dette vil være rundt 60.000 kr. For å gjennomføre dette trenger vi sponsorer og
økonomiske støttespillere
Utgifter
Artist
Lyd/sene
Uforutsett
Utgifter

35.000,20.000,5.000,60.000,-

Målet er å skaffe nok støtte, slik at dette kan være et gratisarrangement.
I den forbindelse henvender vi oss til dere, og vi søker om støtte til arrangementet.

Vedlagt er bilder som viser anlegget under bygging og bilder fra noen av våre sammenkomster
Ta gjerne kontakt om det er behov for ytterliger opplysninger om våre planer
Vennlig hilsen
Knut Erik Henrikø
Ankolmplassen
952 58 711
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