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Tre søkere får nesten 60.000 kroner - skal gi
bedre folkehelse

Av Gunnleik Seierstad
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Prosjektene skal komme en stor andel av kommunens innbyggere til gode.

 For abonnenter

Tidligere i år ble enkeltpersoner og lag og foreninger i Enebakk invitert til å søke om folkehelsemidler.

Midlene skal uavkortet gå til å gjennomføre et folkehelsetiltak i kommunen.

Flere søknader kom inn, og nå har tre tiltak fått penger.

Rydder stier

Den som får mest er gruppa ENØX ved Johan Ellingsen.

ENØX jobber med å holde stinettet i Østmarka tilgjengelig for turgåere. Alt arbeidet drives på frivillig basis.

I søknaden ønsker gruppa blant annet penger til innkjøp av nye motorsager.

Tre tiltak har fått folkehelsemidler av Enebakk kommune for 2022.

Trym Bergtatt
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Flere saker

g pp p g j p y g

Et av målene i år er å få sammenhengende merket sti fra Flateby til Myrdammen i Rælingen. Det er en
strekning på ca. åtte kilometer. Den Norske Turistforening (DNT) vil sørge for det formelle med
grunneiertillatelser, mens ENØX vil merke og rydde stien.

Gruppa har også planer om å legge om skiløypa på en liten strekning mellom Bikkjetjern og Klokkertorget der
løypemaskinen ikke kommer fram. Til den jobben trenger de å leie en graver som de kan kjøre med eget mannskap.

Det ble søkt om 32.000 kroner til formålet, og Enebakk kommune innvilget hele beløpet.

Historiske infotavler

Et annet tiltak som også er innvilget folkehelsemidler fra Enebakk kommune, er Trym Bergtatt og hans
mange infotavler i Ytre Enebakk.

Tavlene har historisk innhold og QR-koder. Totalt er nå 101 tavler blitt satt opp.

Ifølge søknaden skal midlene gå til oppsetting av �ere tavler. I sansehagen på Kopås sykehjem ønsker han å
lage en tavlepark med tavler som kan rulleres. Han vil også opprette et turkart med all informasjon om
tavlene.

Det ble søkt om 20.000 kroner av en totalkostnad på 27.000.

Kommunen har valgt å innvilge søknaden med 20.000 kroner for inneværende år.

Discgolf

Det gis også penger til en søknad fra Mjær ungdomsskole.

Der ble det søkt om 7.000 kroner til fullføring av discgolfbane.

Sparebankstiftelsen har allerede gitt kr 50 000,- til prosjektet.

Innkjøp av kurver, teeskilt og infotavle er allerede foretatt. Anlegget utføres på dugnad, og er åpent for alle utenom
skoletiden.

Planen er at det skal lages en 6-hulls bane på tomten som Mjær og Driv disponerer ved skolen.

Enebakk Avis
4,9 k likerklikkLik side

Les mer om: Enebakk kommune  Økonomi  Helse  Tilskudd

Se kommentarer

https://www.facebook.com/enebakkavis/
https://www.facebook.com/enebakkavis/
https://www.facebook.com/enebakkavis/
https://www.enebakkavis.no/tag/enebakk-kommune
https://www.enebakkavis.no/tag/%C3%B8konomi
https://www.enebakkavis.no/tag/helse
https://www.enebakkavis.no/tag/tilskudd
https://www.enebakkavis.no/snart-ma-bade-ansatte-og-besokende-betale-for-a-sta-her/s/5-12-359948

