Ansøgningsskema
- til puljen ”rum til fællesskab”
Udfyld ansøgningsskemaet og send det til: rumtilfaellesskab@holb.dk. Husk at sende ansøgningsskemaet sammen med en tro- og loveerklæring og et selvlavet dokument med billeder/beskrivelser.

Overskrift
Projektets navn eller emne.

Sikker trafik til Sportsbyen fra østbyen/sydøstbyen

Lokale samlingssteder
Ligger projektet inden for dette
emne, og i så fald hvordan?

Holbæk Sportsby mellem Omfartsvejen og Ladegårdsalleen åbner
snart.
Hermed flyttes en stor del af byens sportsaktiviteter fra Holbæk
Have og Borgmestergårdsvej.
Det er vigtigt, at dette nye samlingssted fra dag ét bliver tilgængeligt på en sikker måde for byens cyklister.

Møder i naturen
Lægger projektet inden for dette
emne, og i så fald hvordan?
Særlige kendetegn
Lægger projektet inden for dette
emne, og i så fald hvordan?

Sikker færden
Ligger projektet inden for dette
emne, og i så fald hvordan?

Der vil være behov for en sikker cykelrute for børn fra 10 år og
voksne mellem østbyen over Holbæk Have og Vangkvarteret til
Ladegårdsalleen, hvorfra der bliver cykeladgang til Sportsbyen.

Projektet
Beskriv, hvad projektet går ud på,
og hvad det vil betyde for
lokalområdet.

”Tåstrupstien” udgøres i dag af Tåstrup Møllevej og Ny Tåstrupvej. Den er en vigtig ”bro”forbindelse mellem Vangkvarteret og
Gl. Ringstedvej.
Stien fører cyklister sikkert over broer både ved jernbanen og Valdemar Sejrsvej.
Men ”broforbindelsen” er ikke sikker for cyklister fra øst til vest.

Skriv gerne, hvis projektet eksempelvis bidrager til bæredygtighed,
bosætning eller udvikling på en
særlig måde.
Hvis du laver en uddybende beskrivelse i dit selvlavede dokument,

Vigtigst er det at sikre Tårnvangs krydsning af Roskildevej til Ny
Tåstrupvej.
Dernæst er det vigtigt at sikre krydset ved Tåstrup Møllevejs udmunding i Gl Ringstedvej,
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kan du beskrive projektet meget
kort her.

Og endelig er der behov for at sikre cyklister ad Gl. Ringstedvej
fra Tåstrup Møllevej til rundkørslen ved Skagerakvej, hvorfra der
er forbindelse til Ladegårdsalleen.
Vi vedlægger en skitse, der viser, hvordan Roskildevejkrydset kan
indrettes sikkert.
Vi forestiller os, at krydset Tåstrup Møllevej/Gl Ringstedvej kan
indrettes efter samme principper, så bilister også her får vigepligt
overfor gående og cyklister.
Endelig foreslår vi, at Gl. Ringstedvej mellem Tåstrup Møllevej og
rundkørslen ved Skagerakvej indrettes med en cykelbane i hver
side på 1,25 m. Dette kan gennemføres med en indskrænkning af
bilernes kørebaner til ca. 3 m kombineret med en minimal udvidelse af det samlede køreareal.

Samarbejdspartnere
Beskriv, hvem der er involveret i
projektet

Vi forestiller os, at projektet bearbejdes i samarbejde mellem Dialog Holbæk og Kommunens drifts- og anlægsafdeling, for at vi kan
finde den optimale løsning.

Støttebeløb
Hvilket beløb søges der om?

Det nødvendige beløb til trafiksikkerhedsforbedringen forudsættes
finansieret af kommunen, da der er tale om et offentligt trafikanlæg, og der skal derfor ikke være medfinansiering.

Bemærk, at der skal søges om minimum 50.000 kr.
Ved beløb over 100.000 kr., som
ikke har at gøre med offentlig anlægsprojekter i forbindelse med sikker færden, skal der være medfinansiering.
Regnskab og Tro- og loveerklæring
skal være indsendt senest to år efter bevilling
Fremtidig drift
Hvis der er fremtidig drift forbundet
med projektet, hvordan tilrettelægges og finansieres dette?

Den fremtidige drift af trafikanlægget forudsættes at indgå i kommunens driftsbudget for vedligehold af kommunens offentlige
veje.

Frivilligt arbejde
Beskriv omfanget af frivilligt arbejde, som indgår i projektet.

Dialog Holbæks trafik-gruppe vil yde nødvendigt frivilligt samarbejde med forvaltningen i forbindelse med kvalificeringen og færdiggørelsen af projektet.
Det er ansøgerens forventning, at det færdige anlægsarbejde vil
være anledning til, at Tåstrupstien efter åbningen af Sportsbyen
vil blive anvendt i langt højere grad end nu, fordi den er blevet
mere trafiksikker for cyklister fra 10-årsalderen.

Hvor mange er I, hvor lang tid bruger I, og i hvor lang en periode, er I
frivillige?
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Kommunale tilladelser
Kræver projektet, at der indhentes
kommunale tilladelse, andre tilladelser eller en benyttelsesaftale?
Hvis ja, beskriv venligst hvilke.

Projektet forudsætter vejbestyrelsens godkendelse.

Oplys om allerede indhentede tilladelser.
Hvem søger?
Angiv hvilken gruppe, forening eller
lignende, der ansøger.

Dialog Holbæk

Dags dato
Angiv dato for indsendelse af ansøgning

21. oktober 2018

Oplysninger på kontaktperson

Navn

Per Fynboe

Adresse

Bispehøjen 100

Postnummer og by

4300 Holbæk

Telefon

61280846

E-mail

per@fynboe.dk

CVR-nummer

38701649
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Når der søges om tilskud fra puljer hos Holbæk kommune, skal denne erklæring udfyldes og vedlægges sammen med ansøgningen.
Dato:
Ansøger:
Vedrørende:

21. oktober 2018
Dialog Holbæk
Sikker trafik til Sportsbyen

Har du/I søgt andre af Holbæk Kommunes puljer til dette projekt?
Ja, vi har fået tilsagn. Hvor meget har I fået _______. Hvilken pulje(r)
er søgt ____________
Ja, men vi har fået afslag. Hvilken pulje(r) er søgt?
____________________
Ja, men vi afventer svar. Hvor meget har I søgt om__________. Hvilken pulje(r) er søgt ________________________
X

Nej
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