Nyborg Kommune
Att.: Lars Andersen
Nyborg, den 15. august 2021

Ansøgning om lån til renovering af tag.

Nyborg Husflidsskole har gennem de sidste par år søgt Fonde til udvidelse af skolen
og midler til at gøre vores skole handicapvenlig.
Vi har også fra jer fået tilsagn om et tilskud på kr. 150.000,00 samt et lån på kr.
150.000,00, hvis vi fik donationer nok fra Fonde til at få projektet i gang.
Vi har fået kr. 1. mill. Fra A. P. Møller Fonden, men har ikke kunnet skaffe midler fra
andre Fonde, så vi har været nød til at annullere hele projektet.
Men vi har stadig et tag der trænger til udskiftning. Vi må nu nøjes med at udskiftet
tagplader og evt., hvis vi har råd, også få efterisoleret af hensyn til energiforbedring.

Vi vil derfor ansøge om et tilskud og/eller et lån på kr. 250.000,00 til udskiftning af
tagplader på de 2 gamle tage på tilbygningerne til den eksisterende bygning.
Vi har fået et tilbud fra et tømrerfirma på kr. 300.000,00, kun for udskiftning af
tagplade, hvis der skal efterisoleres bliver det udover den pris. Vi har selv kr.
50.000,00 som vi kan bruge til tagrenoveringen.

Vi vil meget gerne ansøge om et lån, der lægges i forlængelse af det lån, vi har på
bygningen.
Vi har desværre ikke midler til en huslejeforhøjelse, derfor denne ansøgning til jer.
Håber I vil se velvilligt på denne ansøgning, da Nyborg ikke kan undvære Nyborg
Husflidsskole, værestedet for kreative mennesker. I 2020 havde vi 661 kursister, 2
børnehold med 10-12 børn på hvert hold, samt ældresagen bruger vores
træværksted hver mandag formiddag, hvor 16 personer bruger det. Vi har også hver
mandag strikkecafe hvor der er fri adgang. Det benytter 12-15 kvinder sig af hver
uge.

Med venlig hilsen
Nyborg Husflidsforening
Formand Lise Høg

