Ansøgning om Områdefornyelsesmidler.

Hvalsø 1. maj 2017

Vi fortæller om byen og dens kvaliteter – Fortællesteder – Hvalpestien.
Fortælle- og Historiegruppen (Hvalpesti-gruppen) ønsker hermed at ansøge om Områdefornyelsesmidler til:
At udpege og beskrive interessante og historiske steder i Hvalsø, herunder:
- Historiske lokaliteter
- Smukke steder
- Synlig kunst
- Udendørs aktiviteter
- Skabe fortællinger i tekst og billeder
- Lave logo til ”Hvalpestien”, som skal synliggøre Hvalpestiens officielle status
- Fremstille og opsætte informationsplancher de udpegede interessante steder
- Binde byen sammen og skabe en Hvalsø-identitet
- Promovere de interessante steder for byens borgere, der således vil lære byen bedre at kende
- Eksponere Hvalsø for turister, som en spændende og interessant by
Vi vil opsætte informations plancher med ”Hvalpesti” logo samt Kommunens logo på de historiske og
smukke steder, vi har udpeget. Et eksempel på informationstavle med stander blev vist ved mødet 2. april
og kan pt ses på biblioteket i Hvalsø.
Informations plancherne opsættes efterhånden, som de er færdige. Placering og opsætning skal ske i
samarbejde med kommunens medarbejdere. De udarbejdes i samarbejde med øvrige grupper i
Bysamarbejdet.
Når et passende antal er placeret planlægges en ”sti” fra sted til sted, så alle informationstavler kan beses
ved en ”byvandring”. Vi foreslår, at denne sti kommer til at hedde ”Hvalpestien”, på baggrund af følgende:

Første gang navnet Hvalsø træffes i et gammelt dokument er i år 1253, og der staves det Hvelpsyø.
I ”Institut for Navneforskning” forklarer man, at den første stavelse i navnet betyder ”hvalp”, en
unge af hund, ulv eller bjørn. Så kan man selv danne sig en forestilling om, hvilke dyr, der kunne
træffes ved søen. Hvalsø er således et navn, der fører os meget langt tilbage i tiden.
Vi har på nuværende tidspunkt lokaliseret ca. 30 interessante steder, bygninger, og forbindelser,
men det må forventes, at de øvrige grupper har yderligere ca. 10 interessante steder.
Hver informationstavle består af en træstolpe på 5x5”, 2,1 m lang, i en trætype, der ikke kræver
vedligeholdelse. Rammen til A3 tavlen er i galvaniseret stål, der ligeledes ikke kræver
vedligeholdelse og selve informationsplancen (papiret) bliver dækket af en beskyttende og
vandtæt acrylplade.

For at opnå ”mængderabat” og minimere transportomkostninger ønsker vi at anskaffe 20 sæt i
2017 og efterfølgende ca. 20 sæt i 2019.
A3 kortbord (ramme)
20 stk. á kr. 672,00
Fragt fra fabrik ca.
Egetræsstolpe 12,5 x 12,5 x 210 cm.
20 stk. á kr. 820,00
Polycarbonatplade A3, tykkelse 5 mm
20 stk. á kr. 360,00
Print til polycarbonatplader
20 stk. á kr. 300,00
Grafisk arbejde v. fremstilling af kortborde 20 stk. á 2 timer á kr. 480,00
Maling til grøn- og hvidmalede bånd på stolper
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13.440,00
3.000,00
16.400,00
7.200,00
6.000,00
19.200,00
500,00

_____________
I alt

kr. 65.740,00

Alle beløb er excl. moms.
Fremskaffelse af illustrationer og tekst, samt forarbejdning af stolper udføres vederlagsfrit af
Hvalpestigruppen værdi kr. 24.000,00 excl. moms.

Vor ansøgning for 20 informationstavler i 2017 lyder derfor på kr. 65.740,00.
Opsætning forventes gennemført af gruppen selv, samt evt. lidt hjælp fra kommunen. Der
forventes derfor ikke merudgift for opsætning.

Vi ser frem til en godkendelse af vort projekt og en frigivelse af de nødvendige midler.

Venlig hilsen
Hvalpestigruppen
Rolf Hegedys, Knud K. Petersen, Karl Albæk

