Over jerstal bypark
En stor tak til vore sponsorer, uden jeres støtte,

var vi ikke kommet så langt med parken.

Det var før

John S. Hermansen

Penge alene er ikke altid nok , så tak også til de mange
borgere i Over Jestal som har afset nogle timer til at
gøre en indsats for vores fælles Park på arbejdsdagene

Haderslev
Kommune

Edmund Holms
Maskinstation

Over Jerstal VVS ApS, v/ Karsten Hansen
Stationsvej 20, 6500 Vojens

Sponsorer fortsat:

Nu kan vi snart dele en kande kaffe her i vor skønne park

Let-Køb, Tøndervej 36 Vedsted i Vojens

Vognmand
Verner Schmidt

Hovedgaden Øst 6
6500 Vojens

En særlig stor tak til Byparkudvalget.
Som har tilbragt ikke så få aftner i
H.C. Norns skurvogn med planlægning af bypark og arbejdsdage. Kun 2
fra udvalget er dog til stede her.

Det lysner i Over Jerstal bypark
Over Jerstal Borgerforening fik tidligere på året bevilget 60.000 kroner fra SE Vækstpulje. Pengene er
blevet brugt på lysmaster, der skal lyse parken op i de mørke timer.
Et af de helt store projekter i forbindelse med anlægget af OJ Bypark har været belysningen. Der skulle skaffes over
200.000 kr, hvis parken skulle oplyses om natten.
Disse penge lykkedes det at skaffe med hjælp fra Haderslev kommune og SE Vækstpulje.
SE Vækstpulje tildelte i foråret Borgerforeningen 60.000 kr til finansiering af projektet.
Den støtte er vi meget glade for og den har muliggjort, at man nu kan færdes trygt i byparken om aftenen og i nattetimerne.
SE Vækstpulje uddeler midler tre gange årligt fra en pulje på 15 millioner. Næste ansøgningsfrist er 1. nov.
SE Vækstpulje støtter mange forskellige formål inden for erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv.
I 2015 blev der uddelt over 14 millioner kroner til 154 ansøgere. SE ønsker med uddelingen at bidrage til videreudvikling og vækst i det samfund, vi er en del af.

Det er så resultatet ind til videre, en stor forandring
og et flot resultat!!!!

