Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Prags Byhaver, videre udvikling
Dato for projektets afholdelse?
Løbende i 2017
Ansøgt beløb:
20.000 kr.

Bevilget beløb:
20.000 kr.

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
- 13.000 kr. Er brugt på en container til at opbevare redskaber i
- 2.000 kr. er brugt til arrangementer og forplejning
- 2.500 kr. Er brugt på en plæneklipper
- 2.500 kr. Er brug på redskaber
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
- Det har været væsentligt for foreningen at få opbevaring samt redskaber til at medlemmerne kan
dyrke bedene. Samtidig har foreningen afholdt succesfulde sociale sammenkomster for medlemmer
samt områdets beboere.
Ansøgningen har primært haft en praktisk karakter og har fungeret i forlængelse af vores
oprindelige ansøgning om opstartsmidler fra sidste år.
Besøgstal/antal deltagere:
- Foreningen har 25 betalende medlemmer, men dette afspejler langt fra det reelle besøgstal.
Medlemsbedene deles for det meste af flere, og der har været andre interesserede med til
arrangementer i stor stil. Derudover anvendes haven flittigt af andre forbipasserende, som nyder
stedet som et åndehul.
Samarbejdspartnere:
- Øens Frie Fiskeforening
- VIBO
- Miljøpunkt Amager
- Københavns Kommune
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
- Vi har rigtig god erfaring med arrangementer af social karakter. Vi har afholdt 3 meget forskellige
arrangementer, og de har tiltalt forskellige slags medlemmer. Vi er meget tilfredse med den flotte
opbakning og planlægger at fortsætte dette i 2018.
- Det har været en erfaring, at sociale arrangementer bør annonceres i lokalavisen på forhånd, da der
har været fin tilstrømning af folk, der er blevet opmærksomme på det ad den vej.
- Vi vil gerne bestræbe os på at blive endnu bedre til at annoncere i lokalaviser forud for noget
sådant.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
- Containeren giver rigtig god mulighed for videre udvikling af haverne. Dels sikrer den, at vi har
opbevaring til vores redskaber, men vi får også mulighed for at etablere et fast holdepunkt i haverne
med f.eks. plantevæg, regnvandsopsamling og måske et drivhus, hvilket vi vil tage fat på i 2018.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
- Foreningen har været repræsenteret ved hhv. En workshop i Sverige, hvor vi har bidraget med
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erfaringsudveksling i forbindelse med kommunal støtte til byhaver i Helsingborg, og endvidere er
der blevet holdt kort foredrag i haverne i Miljø- og teknikregi. Ved begge lejligheder har det været
en væsentlig del af vores beretning om foreningen.
Samtlige artikler, som vi har sendt til lokalaviser har ført til omtale og indeholdt information om, at
vi er blevet støttet af AØL.
Det fremgår endvidere af vores facebookside via logo i coverbilledet.

Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
- Vi har ingen hjemmeside, men bruger AØL’s logo på vores facebookside, så det fremgår tydeligt
deraf.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Foreningens CVR-nummer er: 37624276

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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