Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen LERGRAVENS VILD MED VILJE 2017
Dato for projektets afholdelse? 22. september 2017
Ansøgt beløb: 28.750

Bevilget beløb: 22.500

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Vi holdt høslæt med lekursus og foredrag for deltagerne.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: Eventet var en oplevelse for borgerne
og tæt forankret i bydelen. Der var både deltagere der kom forbi fordi de havde læst om det, og nogle
der kom forbi tilfældigt og sluttede sig til. Et par stykker var interesserede i at slå hø i egen have, andre i
selve projektet (de kom fra boligblokken ved siden af). Der var en bedstefar med tumling i barnevogn,
far og søn fra boligblok, og flere pensionister. Alle undtagen tumlingen fik slået græs med kommunens
(voksen) eller vores egne (børne) leer, der blev grinet og svedt og svinget med leerne.
Besøgstal/antal deltagere: 10
Samarbejdspartnere: Natur360, udlån af kommunens naturgrejstrailer.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): Mere reklame, flere personlige
indbydelser kan øge deltagergruppen; det der gik godt var at Anders og Philip var gode til at undervise
og forklare, og at deltagerne undervejs i det hårde arbejde fik pauser hvor de fik uddybet, hvad der
vokser, hvorfor vi slår med le, og hvad sammenhængen er til Amager Fælled og Amagers natur og
biodiversitet. Der blev ikke tildelt penge fra puljen til opdatering af hjemmesiden, så desværre kunne der
ikke deles billeder eller lægges nye materialer op.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: Vi fik ikke brugt alle de tildelte penge, fordi
den biolog der skulle lave skiltene (fire mini-bioblitz skilte) havde for travlt. Vi har imidlertid fundet en
anden og vil søge om midler til dem i 2018. Vi regner med endnu et gåhjemmøde / høslæt i forbindelse
med at vi sætter skiltene op.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? Ja, i reklamer for
eventet på facebook, emails og vores hjemmeside.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja, i forbindelse med indbydelserne til eventet.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

Side 1 af 2

