Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen Amager sorterer
Dato for projektets afholdelse? 10.-24. maj 2019
Ansøgt beløb: 7.750

Bevilget beløb: 7.750

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
•
•
•
•

Udstillingen blev sat op fredag den 10. maj af Miljøpunkt Amager
Workshop med genbrugsmaterialer søndag den 12. maj på Børnebiblioteket ved
Kvarterhuset
Ekskursion til plastsorteringsanlæg på ARC onsdag den 22. maj kl. 15-17 ved
Miljøpunkt Amager og Teknik- og Miljøforvaltningen
Udstilling blev taget ned fredag den 24. maj af Miljøpunkt Amager

Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Formålet med ’Amager sorterer’ var:
• At øge borgernes opmærksomhed om affaldssortering i hjemmet
• At de får inspiration og viden om hvordan de kan indrette deres affaldssortering i
hjemmet mere optimalt
• At de får kendskab til tilskudsordningen på 400 kr. til et sorteringssystem
• At de bliver inspireret til at bytte ting fremfor at smide det ud
Miljøpunktet vurderer at alle delmål er opfyldt.
Vi kunne se at bytteskabet blev flittigt brugt, da der løbende blev byttet ting og sager.
Bibliotekarerne har også været glade for bytteskabet og flere har ønsker at det stod der
permanent, og også gerne på andre biblioteker.
Der er dagligt 1.500 brugere i Kvarterhuset. I perioden var der ekstra mange brugere
pga. alle dem, der brevstemte. Vi vurderer at min. 500 brugere har set udstillingen i
perioden. Udover dem der har set/læst om udstillingen online.
9 borgere skrev sig på listen for at få information om KBH sorterer.
Ca. 50 børn og voksne deltog til genbrugs-workshoppen den 12. maj i Kvarterhuset, som
blev gennemført lige ved siden af udstillingen.
Knap 40 borgere deltog på de to ekskursioner til plastsorteringsanlægget onsdag den 22.
maj. Der var stor spørgelyst og god feedback på turen.

Besøgstal/antal deltagere:
600

Samarbejdspartnere:

Kvarterhuset, Teknik- og Miljøforvaltningen, Klima og Miljøgruppen
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Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):

Oprindeligt var ideen at placere udstillingen i foyeen. Men det var ikke muligt på grund af
valgbokse. Måske var der endnu flere der havde set udstillingen der.
Nyheden på Facebook havde dog god synlighed, så vi kom langt ud til borgerne.

Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:

Der er ønske om permanent at have et bytteskab i Kvarterhuset. Og også gerne på andre
biblioteker.

Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
’Amager sorterer’ er nævnt i miljøpunktets nyhedsbrev for maj måned.
Her er Amager Øst Lokaludvalg nævnt.
Ved affaldssorteringsudstillingen var der en tekst om sortering og bytteskabet.
Her er det nævnt at Amager øst Lokaludvalg har støttet udstillingen.
Fredag den 10. maj lagde miljøpunktet en video på Instagram. Den har fået 260
visninger. Det er nævnt at Amager Øst Lokaludvalg har støttet udstillingen.
’Amager sorterer’ er blevet omtalt på Facebook 10. maj. Opslaget nåede ud til 1478
personer og 230 interaktioner. Her er Amager Øst Lokaludvalg nævnt.
Andet opslag på Facebook den 23. maj nåede ud til 489 personer og 33 interaktioner.
Udstillingen i Kvarterhuset blev også nævnt til ekskursionen til plastsorteringsanlægget
og at det er Amager Øst Lokaludvalg, der har støttet udstillingen.

Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
www.miljopunkt-amager.dk

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til:
Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, lok. 417
2300 København S
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til Nemkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende et 5-cifret organisationsnr.
Der stilles krav om, at foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cpr-nummer)
for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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