Oversigt over ansøgninger Grøn Ordning 2017 (sagsnr. 348007/brevid. 3976133 ) Tilrettet beslutning ØK 13.6.2017
Nr.

Ansøger/Adresse/Mail/kon Projektbeskrivelse
taktperson/cvr.nr. /tlf.nr.

1 KFUM Spejderne Langø

Etablering af aktivitetscenter og bålhytte på Langø

3 Ny energi fra nordisk granit
samlet i
Dodekalitten/Lolerkredsen
Dodekalitten
4 Nyt tag på Nakskov Roklub

Kunstprojektet Dodekalitten, der opføres over en årrække, et et meget stort projekt med en samlet finansiering på 21. mio. kr. Det opføres i takt med, at der skaffes
finansiering. Midlerne skal anvendes til at anskaffe og transportere en sten (larvikit) fra Norge i 2018.

5 Energioptimering - Det
historisk arbejdende
Værksted, Holeby
6 Grøn energi i Biografen Søllested bio og Kulturhus
7 FC Nakskov - Udvidelse af
kunstgræsbane i Nakskov
Idrætspark
8 Rødby Motionscenter Bevæg dig Sydlolland
9 Tårs Havn - renovering af
klubhus på havnen
11 Det Lollandske Digelag
14 Rødby Fjord Lodsejerlaug
15 UPS - Udviklingsforum
Porten til Smålandshavet
17 Vindeby/Onsevig
Borgerforening
18 Richard Winthers Hus i
Vindeby
20 Langø bådelaug

Samlet
Ansøgt
Budget kr ex. Beløb ex.
moms
moms

57.000

630.348 Krangenæs

U

250.000

125.028

125.028 Nakskov

U

75.000

Energioptimereing af det arbejdende værksted i elværkets sidebygning , samt depot for at kunne opbevare værkstedets store samling af gl. håndværktøj og husråd
relateret til Lolland på forsvarlig vis.

89.379

61.503 Holeby

U

61.503

Formålet med projektet er, at gøre al energiforbrug i biografen grønt. Elinstallationer er fra 1970, hvor biografen blev indviet. Bestyrelsen øsnker at udskifte alle
lamper i biografsal, foyer, depotrum, trappper, toiletter, operatørrum, kontor, køkken og varmerum og udendørsarealer, således at biografen fremstår som en grøn
biagrad med ledlys og lavenergi overalt.

60.100

60.100

U

51.100

435.000 Nakskov

U

171.000

215.000 Rødby

U

165.000

54.695 Tårs

I

54.695

U

650.000

Udvidelse af eksisterende kunstgræsareal med 1200 m2 i Nakskov Idrætspark, grundet øget aktivitet af Lolland Kommunes foreninger, primært fodboldklubber.

Projektet omfatter en omfattende udvidelse og renovering af holdsalen i Rødby Motionscenter. Der søges specifikt til energieffektivt og miljøvenligt ventilations- og
varmesystem i holdsalen.
Renovering af klubhus på havnen - murværk og afledning af tagvand på havnehuset.
Forbedring af kvaliteten af den eksisterende cykelforbindelse på Digekronen på det Sydlollandske dige, på særlige dele af strækningen mellem Nakskov og Rødby
Havn, såldes at disse matcher Vejdirektoratets standardkrav.
Etablering af ny toiletbygning, herunder handicaptoilet. Toiletbygning placeres centralt i området.
Etablering af vartegn for Smålandshavet med kontorområde og velkomstcenter. Vartegnet skal opfattes som tilskyndelse til "samling af kræfterne" i området, ikke
mindst for at få stabiliseret udviklingen.
Reparation af tag på Vindeby Forsamlingshus.
Udvendig reparation af murværk. Formålet er at bevare huset intakt og beskytte de fantastiske væg og loftmalerier i huset.

21 .000.000

635.000

1.089.360
68.368,75 incl.
moms
1.250.000

75.880 Langø

Indenfor (I) Bevilget
Udenfor (U) beløb excl.
Moms
I

Energiforbedring af Nakskov Roklubs tag.

131.135

Geografisk
område

U
U

250.000
130.000

192.000

1.250.000 Sydlolland diget
269.210 Rødby
330.000 Kragenæs
Havn
192.000 Vindeby

U

170.000

93.950

93.950 Vindeby

U

30.000

269.210
2.041.227

Etablering af trænings- og familieaktivitetsområde ved Langø lystbådehavn. Foreningen ønsker at udvide tilgangen af turisme sejlende såvel som kørende og ikke
mindst til glæde og socialt samvær for medlemmer i bådelauget og beboere i Langø.
Etablering af møllemuseum og opbevaringslade ved Kappel. Det er derfor et ønske at købe et areal på 1200 kvm, der ligger umiddelbart nord for nuværende grund på
2600 kvm. Arealet omfatter mod vest en halv parkeringsplads og en frødam med løvfrøer, mod øst et lille åbent græsareal. På det nye areal skal placeres ny
opbevaringslade på ca. 100 kvm.

621.362

621.362 Langø Havn

I

207.000

329.000

329.000 Kappel

I

279.000

Køb af Vestenskov Skole, genetablering af køkken, etablering af minigolf og 2 shelters.

325.000

325.000 Vestenskov

I (5 KM)

100.000

23 Sandby Kulturhus, brugerråd Renovering af Kulturhusets tagbelægning.

647.105

647.105 Harpelunde

I

400.000

25 Rudbjerg Gymnastikforening Etablering af Parkour/forhindringsbane OCR. Formålet er at skabe rammer for en fælles sport som de seneste år er steget markant. Her tænkes på forhindringsløb,
løbetræning, fodbold, parkour og anden idræt.
26 Den selvejende institution
Udskriftning og opgradering af lys i Errindlev Hallen.
Errindlev hallen

564.916

600.000 Rudbjerg ved
hallen
182.160 Errindlev

U

150.000

U

91.000

27 Horslunde og Omegns
Projekt Energi i Landskabet/ud i naturen er en kombination af borgerens mulighed for "sund og sjov energi" samt information og oplevelser ved stiforløb i naturen,
Borgerforening og Utterslev synliggørelse af landbrugets drift og synliggørelsen af de lokale energianlæg i form af solcelleanlæg på 40 ha og fem 150 meter høje vindmøller. Anlæg af trampestiforløb og opsætning af "portaler", samt beplantning i både Horslunde og Utterslev indgår i projektet.
borger- og
grundejerforening

185.600

185.600 Utterslev og
Horslunde

U

100.000

21 Kappel Stubmøllelaug

22 Støtteforeningen
Vestenskov Skole

227.700

33 Foreningen Native Cooking

Projektet skal styrke rekreative oplevelser på Knuthenlund, som et vigtigt og inspirerende udflugtsmål på Lolland, hvor alle er velkomne uden entre. Området skal
indrettes og formidles således, at det kan tage imod mange besøgende. I projektet indgår udgifter på 2 madpakke-/opholds-/udstillingshuse, 6 informationsporte, 1
informationsskilt, 1 inforamtionssøjle, 3 skiltestandere, 1 madpakke-/grillhus i Ugleholt Skov, 21 informationsskilte/nedslagspunkter, 42 stole, 10.000 kort, udgifter til
grafisk og journalistisk bearbejdning af kort og 1 informationsvideo om områdets oplevelsesmuligheder.

369.000

369.000 Knuthenlund, U
Stokkemarke

34 Bylauget for Langø og
Omegn

Forbedringer i Langø, herunder forsamlingshus, forbedring af bymiljø, etablering af driftsbygninger og røgeriskorstene på havnen i kombination med øget information
om Langø - herunder ikke mindste de fisk, der landes på havnen. Projektet indeholder bla. etablering af byporte, røgeri, træbygning til drift og publikum på Langø
Havn og inventar til Langø Forsamlingshus, og beplantning/forskønnelse i Langø og omegn.
Der søges om finansiering til udskiftning af lys til LED-lys i Svømmehal og Hal 1 og 2, med henblik på en mere energivenlig lyskilde.
Ansøgninger i alt

877.307

877.307 Langø

I

500.000

500.000

U

35 Maribo Hallerne

125.000

75.000

500.000
4.142.298

