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1) Et frit tilgængeligt udendørstoilet i børnehaven – 10.000 kr. 

Børnehavens legeplads bliver gerne benyttet af familier i Haastrup også uden for børnehavens 

åbningstid – om eftermiddagen og særlig i weekenden. Der ligger dog en udfordring: Når 

børnehaven er lukket, er der ikke direkte mulighed for at børnene kan komme på toilet. Derfor vil 

børnehaven gerne etablere et udendørstoilet. Der er allerede et rum, der er egnet til det – med 

fliser og afløb. Rummet bliver pt. Brugt til opbevaring.  

2) 2 bord/bænke-set ved springvandet – 5.000 kr. 

Det ville være hyggeligt, hvis man også kunne slå sig ned i godt vejr ved springvandet og nyd 

udsigten, naturen og en madpakke. Der er tilladelse til at stille dem på Fredes grund. 

3) En ny digital opslagstavle ved Min Købmand – 9.900 kr. 

Det er ved at være noget tid siden, at skærmen ved Købmanden er blevet købt. I har også oplevet, 

at den har været sort i en længere periode, da den er ret svært at vedligeholde. Ved indkøb af ny 

skærm og tilhørende elektronik vil det være muligt igen at vise billeder, korte film/ videoer, 

interessante nyheder osv. på skærmen ved Min Købmand – og vi vil dermed kunne genetablere en 

digital opslagstavle, som alle i Haastrup kan få gavn af. 

4) Tilskud til seniorklubben – 10.000 kr. 

Seniorklubben er helt nyt i Haastrup og har bruge for opstartshjælp til bl.a. husleje i 

forsamlingshuset, indkøb af spil osv. for at kunne komme godt i gang.  

 

 

Sådan gør du: 
✓ Tag en stemmeseddel. Giv 10 point til det, du mener, er det bedste projekt (skriv 10 i 

feltet). Giv så 5 point til det projekt, du mener, er det næstbedste (skriv 5 i feltet). 

✓ Alle må kun stemme én gang. Vi har tillid til, at man selv overholder denne regel for ”fair 

play”. 

✓ Stemmeberettiget er alle, der bor i Haastrup Sogn og fra de går i 0. klasse til 100 og mere år 

gammel.  

Skulle der mangle stemmesedler, får vi hurtigst muligt printet nye – kom gerne igen i morgen.  


