
RY KOMMUNE
TEKIIISK FORVALTIII]SG

Ry, den 11- narts 1991
J- nr. 04.03 G01
LØbenr- 685/97
Sagsbeh- F\rl&n. Erik Nysom

Låsby Station Beboergruppe
v/Connie Lauritsen
Østerskowej 42
8670 Låsby

Tilskud til reparati-on oo vedliqeholdelse af leqepladser

Som ti-dligere meddelt er der indfØrt en ny praksis for tildeling af tilskud
til grundejer- og beboerforeninger m.v. til reparation og vedligeholdelse af
legepladser. Efter denne praksis rnrrderes alle ansØgninger samlet.

Såfremt foreni-ngen Ønsker at konune i betragtni-ng ved fordelingen af tilskuddet
for 1991 bedes ans@gning herom fremsendet hertil, således at vi har den i
hænde senest den 15. april 1991. Ansøgningen skal indeholde en specificeret
angivelse af, hvortil tilskuddet skal anvendes.

Det kan oplyses, at der på budgettet er afsat 18.800 i<r tii formålet.

Venlig hilsen

Telefon: AOæfSSS
Telefax: 86 æ 15 96
Giro: 9 09 13 00
Korrespondance bedes ikke stilet til personer

Rådhuset
Knudsvej 34
8680 Ry

Åoa4-+r.,. 4r,/*5 -
Knud llartrh Kjekiren

afd.tng.

Ekspedition: 10.00 - 12.30
Torsdag tillige: 15.00 - 17.30
Lørdag lukket

tegeplads



Beboere og arbej dsgruppe
Låsby s t.
8670 Låsby

Teknisk forvaltning
Ry kommunekontor
8670 Låsby

AnsØgning om midler ri1 legeplads / fællesarial

Ovennævnte gruppe fra Låsby st. ans@ger hermed om
ti1 legepladser i Ry kommune.

Af 0nsker ti1 legeredskaber har vi f@lgende:

Maling m.m. til sidste års redskaber
Rutsj ebane + 1i11etårn
Legehus - stor og nyt så ca. halv pris

Låsby st. d. 12 april
Henv. kan ske på
Tlf . 86951834

de1 i midlerne,

1 000,0o
1 o0o0, oo
5000,00

Ialt 1 60C0,00

Legepladsen er beliggende ba8 0sterskovvej 58. Eje.ren af den lejede
mark, på en t@nder land er carl Ejner Baastrup 0sterskovvej zo.

Svar udbedes til: Med venlig Hilsen
Connie Lauritsen Beboere og arbej dsbruppe
0s terskovvej 42 Ved LåSUy s tat iån
Låsby s t.
867 O Låsby
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RY KOMMUNE
TEKNISK TTDITAIÆ

Ry, den 21- naj 1991
J- nr- 04.03 c01
r,Øbenr. 685/91,
Sagsbeh- Fuldm. Erik Nysom

Låsby St. Beboer og arbejdsgruppe
v/Connie Lauritsen
Østerskowej 42
8670 Låsby

Vedr. tilskucl til legeplaals

Det kan herved oplyses, at Ry byråds tekniske udvalg i mødet den 16. maj 1991
har behandlet de indkomne ans/gninger om tilskud til reparation og vedlige-
holdelse af legepladser.

På budgettet er afsat 18.800 kr til formåIet, og der var indkorunet anslgninger
om tilskud på i alt ca. 90.000 kr.

Teknisk udvalg vedtog, at der kan tildeles foreningen et tilskud på 1--600 kr,
der vedlægges i check.

Venlig hilsen

rmand
UDVALG

Medfølgende check udligner nedenstående poster. Kvittering unødvendig Nr 0006739

I f,ralg:*, -ved'l'ag!e, 'blev kr* .1,.600'-
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Telefax: 86 æ 15 96
Giro: 9 09 13 00
Korrespondance bedes ikke stilet til personer

Rådhuset
Knudsvej 34
8680 Ry

Ekspedition: 10.00 - 12.30
Torsdag tillige: 15.00 - 17.30
Lørdag lukket


