
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Søbænk i og ved søen. 

Forslaget er udarbejdet af gruppen Frodighed og Samspil. 

Projektets titel: Søbænken – det stille sted. 

Økonomi: ansøgning om frigivelse af 28.000 kr. 

 

Søbænken udformes som en platform med en bænk.  

Platformen er skudt ud i søen, så der er plads til siv eller lignende bagved 
der kan danne et delvist lukket rum og en bagside for bænken.   

Platformen er ca. 3,2 x 2,2 m. for at sikre plads til at man kan ligge og 
sole sig og måske lege med skibe. Skalaen skal holdes nede for at 
anlægge ikke skal virke for voldsomt.  

Broen ud til platformen er ca. 2 m lang og knækker herfra mod venstre i 
en ca. 30° vinkel. 

Hvis bundforhold er ok etableres platformen på stolper. Ellers kan 
pontoner overvejes. 

Materialet er holdbart hårdtræ. 
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Budgetoverslag: Materialer 8.000 kr. Planter 1.000 kr. Design 5.000 kr. Håndværker 14.000 kr. I alt. 28.000 kr. 

Designet skal være enkelt som vi kender fra badebroer, men mere kraftigt og holdbart.  

Realiseringsformen skal afklares. 

Det skal bemærkes, at den første illustration af skitsen ikke er er helt korrekt i forhold til perspektiv og retning. 

Ca. placering er vist på kort. 

 

Materiale karakter, ca.  dimensioner og design. 

 

Projektet lever op til områdefornyelsens formål og værdier som vi mener kan gælde generelt for 
områdefornyelsen: 



Indgår i en langsitet strategi: Søbænken er en tidlig tilføjelse til Søområdet for at gøre dette mere frodigt, 
indbydende, oplevelsesrigt og varieret.  Hovedgrebet i søområdets er at området umiddelbart omkring søen og 
inden for stierne er afdæmpet i sin bearbejdning.  

Naturtemaet skal være dominerende i form mere frodighed. 

Søbænken vil i sin bearbejdning komme til at signalere, at den er et blivende tiltag. Samtidig er det en 
afprøvning, der skal give erfaringer til opfølgende tiltag med dannelse af steder til ophold og aktivitet. 

Dette er også for at vi kan føle os frem i forhold til borgerstemningen. 

Intentionen er fremover at spille videre på søbænkens tema med andre former for opholdssteder. Vi ser dette 
som en proces, der løber igennem hele områdefornyelsens periode. At der hen ad vejen føjes dele til helheden 
mener vi er vigtigt for at få involveret borgernes opmærksomhed, engagement og deltagelse. 

Kvalitet: Fordi Søområdet er ret åbent er anlæggets æstetiske kvalitet vigtig. Det betyder f.eks. at det skal være 
relativt diskret. At det i sin størrelse ikke er overdimensioneret i forhold til en ’søskala’. 

Alle aldre: Søbænken henvender sig til alle aldersgrupper. Børn der stikker pinde i vand, fange hundestejler og 
leje med sejlbåde, de travle arbejdsomme som kunne trænge til tid og et sted til eftertanke, de nyforelskede og 
seniorer med trætte ben.   

Medfinansiering: Vi mener at det er vigtigt, at der nu blive synlige aftryk af områdefornyelsen. Det betyder 
samtidig, at der ikke er tid til at søge fondsmidler, som i øvrigt også vil forudsætte et større sammenhængende 
koncept. Dette vil vi bringe ind i vores fortsatte arbejde med de længeresigtede planer. 

Sammenhæng med øvrige tiltag: En mere frodig randzone rundt om søen på 1 – 2 to meter kan etableres ved 
ikke længeres slås med samme hyppighed som det øvrige område. Måske en gang om året. Der kan også 
udpeges andre zoner, der ikke slås.  

Søbænken vil spille sammen med den fortsatte udvikling af bibliotekshaven (Se separat ansøgning) og gradvist 
tilføre steder og sammenhænge. 
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Projektansøgning: Bi-skole 

Ansøger om kr. 24.000 til hjælp til dækning af etableringsudgifter 

Lejre Bibliotek & Arkiv har nu fået grønt lys fra Lejre Kommune i form af en byggetilladelse og vi er nu 
klar til at etablere bi-skolen sammen med Hvalsø Skole.  
 
Projektet lægger sig ind under Frodighed og samspil, der ser på byen og naturen som skole. Børnene 
lærer om og i den natur, de er omgivet af. 
Bibliotekets spiller en aktiv rolle som partner med en anden institution samt tovholder, hvor også 
lokale frivillige borgere indgår.  
Bi-skolen vil kunne danne grobund for nye aktiviteter og arrangementer som eksempelvis en 
”Honningens Dag”, eller kan sætte fokus på temaer om ”Naturen som læringsrum”, ”Naturskole”, 
biblioteket som formidler af levende faglitteratur for børn og voksne. 

I foråret 2016 ansøgte vi og modtog 50.000 kr. fra LAG-midlerne, derudover lægger Lejre Bibliotek & 
Arkiv 50.000 kr. som medfinansiering, som ifølge budgettet kommer til at dække sikkerhedsudstyr, alt 
omkring bistader og bier, samt undervisningsmateriale. 
Lejre Kommune har bedt os om at sikre, at der kommer sikkerhed omkring bi-skolen i form af 
afskærmning. Denne del har vi ikke med i budgettet og ansøger om hjælp i Bysamarbejdet til dette. 

Vi har kontakt med nogle lokale håndværker, der har givet os et tilbud på 36.000 kroner. 
Vi kan selv trække 8.000 kr. ud fra eget budget, men mangler 24.000 kr. til dækning af det sidste. Vi 
håber Bysamarbejdet kan hjælpe med at realisere projektet. 

Bilagt er byggetilladelse, samarbejdsaftale med Hvalsø Skole, samt tegning over placering af bi-
skolen. 



 
Venlig hilsen - frodighed og samspil i samarbejde med: 

Lars Hansson, skoleleder Hvalsø Skole 
Kari Haugan Engberg; kulturkonsulent lejre Bibliotek & Arkiv  

 

Bysamarbejdet Hvalsø                                           Hvalsø d. 4.5.2017 
 
Ansøgning fra Frodighed og Samspil 
 
Ansøgning af midler til næste etape af Bibliotekshaven – forårsprojekterne. 
 
 
På baggrund af første etape af Bibliotekshaven, som blev udført i april 2016 under Det Fælles Bedste, 
vil vi gerne ansøge om midler til de resterende 4 højbede, jordbearbejdning af staudekanten,opsætning 
af fodhegn omkring staudekanten samt forplejning i forbindelse med 1-2 arbejdsdage (invitation til 
Hvalsø's borgere om deltagelse). 
 
Begrundelse for videreudvikling: 
- Bibliotekshaven har allerede ved flere lejligheder vist sig som meget anvendelig til mindre og større 
udendørs arrangementer.  
-Stedet er blevet et yndet opholdsted for mange børn og unge i hverdagen. 
- Bibliotekshaven er blevet er platform for at sprede områdefornyelsens intentioner i forhold til 
søområdet. Samtidig er haven med til at åbne biblioteket mod byen og at gøre det mere inviterende. 
- Videreudviklingen bygger på de erfaringer vi har gjort med det sidste års afprøvninger. 
 
Højbedene er den største udgift. De fungerer som markante, multifunktionelle elementer (porte ud fra 
pladsen) året rundt. Ved større arrangementer som Det Fælles Bedste og andre arrangementer i 2016 
blev de i høj grad brugt til at sidde op af og den vandrette kant blev brugt som bord/henstillingsplads. 
 
 
Budget  
4 stk. plantekasser/højbede i lærketræ fra Dan Stone Aps …....          16.796 kr. 
 
Fodhegn til ca. 30 meter bed (yderside) …................................           2.000 kr. (anslået) 
 
Jord + bearbejdning af jord (evt. fra Vej og Park) ….................          3.000 kr. (anslået*) 
 
Planter (der vil blive ansøgt mere om dette til efteråret) …........            704 kr. (**) 
 
Forplejning til 1-2 arbejdsdage …..............................................             500 kr. 
 



Viderudvikling af området mellem bibliotekshaven og søen ….....     5.000 kr. 
Totalt  …..........................................................................................  28.000 kr. 
 
*   Der forventes svar d. 8. eller 9.5 fra Vej og Park (kontaktperson Helle Helena Pröschold)  
 
**Beplantningen vil i løbet af foråret/sommeren være en forsøgsplantning, hvor planterne primært vil 
være doneret af lokale beboere.  
 
Eventuelt overskud i forhold til budgettet vil blive henlagt til efterårets beplantningsprojekt. 
 
Som bilag er vedhæftet plantegning af Bibliotekshaven (noget skal dog redigeres) samt stemningsfoto 
fra pladsen under  Det Fælles Bedste april 2016. 
 
 
På vegne af Frodighed og Samspil, 
 
AnneMarie Sørensen 
Kløvermarken 30 
4330 Hvalsø 
Mobil 20886245 
 
 

 



 

 

 


