
 
 
STATUS 
 
 
I aktivitetsgruppen har vi følgene planer og ting sat igang. 
 
Er igang med at forsøge at få lov til at samle x-finer, brædder og andre byggematerialer,  På 
genbrugspladsen. 
Eller evt. Sætte en container op et sted i Hvalsø hvor håndværkere og borgere kan støtte ved at donere 
de byggematerialer de alligevel smider ud. 
 
Kræmmermarked i Hvalsø. 
Vi er igang med at planlægge er kræmmermarked der er baseret på lokale bæredygtige produkter.  
Samt lokalt produceret kunsthåndværk og lignende. Her vil der være musik og anden 
underholdning,  hver 2'nd lørdag i måneden. Placeringen vil til at begynde med være på kropladsen.  
Her er der brug for nogen penge til at etablere markedet da vi vi tilbyde stadepladser gratis i 
opstartsfasen.  
Men senere er planen at Stadepladserene betaler for underholdningen. 
Og måske får aktivitetsgruppen. 
 
Planlægger at holde forskellige arrangementer rundt omkring i Hvalsø.  
Koncerter, ryrmeworkshops, blomsterfestival, mini festihvalsø i forskellige temaer. 
 
Vi håber på at kunne modtage lidt støtte til at synliggøre aktivitetsgruppen. Husstandsomdelte flyers, 
annoncer i Lokalavisen. Da vi mangle representanter fra de kommende 9 aktivitetszoner i Hvalsø. 
 
Samler blomster og buske ind fra dem der giver. Til at etablere et mere farverigt hvalsø. Og i samme 
moment få lavet skilte til at fortælle om planten, men de opfordre også til at borgerne deltager og 
fjerner ukrudt og nibber visne blomster af osv. Har etableret en "skadestue" til blomster af forskellig 
afskygninger der venter på er sted at være, når de er kommet sig.  
 
Også sidst men ikke mindst. Et høstoptog hvor vi håber på samme arbejde med skolen og andre 
institutioner hvor vi kan lave workshops der laver lanterner, udklædning, kæmpedukker, udsmykning 
af vogne og meget mere. Her håber vi at forældre  og bedsteforældre kommer og hjælper med til syeriet 
og byggeriet. 
 
Vi er igang med at skaffe en vogn vi kan bygge om til en mobilscene. Der kan flyttes alt efter hvor vi 
lave arrangementer.  
 
Det var lidt af det vi har gang i. 
  
Men der er mere i støbeskeen.☺ 



 
Mvh.  
 
René 
 

ANSØGNING 
 

Ansøgning om tilskud til markedspladsen i Hvalsø. 
 
Budget til opstart af markedsplads på Kroplads inden sommerferien 2017. 
 
Etablering af strøm ca. 1000 Kr. 
 
Underholdning i 4 timer.  
Band. Solister og gøjl.6000kr. 
 
Etablering af udsmykning og mobile blomsterspande til pladsen. Disse vil blive brugt igen og igen. 
4000 Kr.  
 
Indkøb af markedsparasoler 4000kr. Eller større pavilion. 4*6 meter minimum. 
Til aktivitetsgruppens aktiviteter på Kropladsen.  
 
Pavilion som scene overdækning 2000kr.  
 
Leje af PA anlæg 1000 Kr.  
 
I alt  inkl. Moms CB 
18.000kr. 
 
I hele dette budget er der kun 6000 der bliver brugt til underholdning. Og resten er etablering af noget 
der vil blive brugt gentagne gange. Også andre steder i Hvalsø.  
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