Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Sundbymøbler -bygget af lokale unge og borgere på Musiktorvet, Øresundsvej. Amager
Dato for projektets afholdelse?
Forberedelserne og byggeproces starter medio marts 2019
–
etableringsevents primo april
–
tilplantningsevents medio april
–
Vedligeholdelsesevents:primo juni, primo august.
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
49.500,25.000,Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Sundbymøblerne blev forberedt og samlet i træværkstedet TinkerTank. En gruppe unge fra
Holmbladsgade upcyclede gamle paller til flotte plantekasser, som nu står på Musiktorvet.
Plantekasserne med fyldt med jord og planter sammen med Musiktorvets brugere og bliver nu brugt
dagligt af brugerne af området. Plantekasserne bliver passet og vandet af en seniorgruppe fra Loftet,
Musiktorvet.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Plantekasserne har skabt møde mellem borgergrupper, som ellers ikke ville have mødtes. Det har samlet
folk, som har interesse i at få jord under neglene og vil skabe et grønnere byrum.
De unge og ældre har sammen på plantedagen skabt en lille stund for dialog og gensidig forståelse af
hinanden. Plantemøblerne samler forskellige borgere på tværs af uddannelse, job, køn, religion og
etnicitet. En oplevelse for alle involverede.
Besøgstal/antal deltagere:
Til fremstilling af plantkasserne har fire meget dedikerede unge fra Holmbladsgade forberedt
træarbejdet sammen med en faglig gruppeleder. Teamet har sammen med 5 borgere fyldt kasserne på
Musiktorvet med jord og planter. Dagligt er der mange brugere af musiktorvet, som har glæde af
projektet fremadrettet. En seniorgruppe fra ’Loftet’ (Musiktorvet) passer planterne. Vander og luger.
Samarbejdspartnere:
Miljøpunkt Amager v. (Lise N. Arre)
Kultur S. (Eva Rehling)
TinkerTank (Simon Hansen)
Aktivitetscenter Sundholm (Mogens Petersen)
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Selve etableringen af plantekasserne i træværkstedet gik over alt forventning. Skibspallerne fra
Sundholm blev adskilt, savet og samlet af de unge fra Holmbladsgade. De blev sat op og fyldt med
planter og jord af to omgange med borgere fra/omkring Musiktorvet, Øresundsvej 5.
Tilplantningsworkshops kunne godt have været mere besøgt. Vi regnede med 20-30 borgere i alt.
Amagerrøsten og installationen til klimadagen d. 7. april var ikke god nok reklame. En anden gang skal
en fast etableret gruppe være med i projektet fra start, så der garanteres et bedre fremmøde.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
De unge, som var med i projektet, har senere hen fået flere arbejdstimer i FRAK på baggrund af deres
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ansættelse ifm. plantekasserne. De har malet en skibscontainer, som står flot udsmykket på Prags
Boulevard.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
- Projektet er blevet omtalt i Amager røsten nr. 102 s. 6
- Projektet blev blandt andet formidlet via en installation til lokaludvalgets klima- og
demokratifestival på Musiktorvet
- Lokaludvalget er blevet nævnt på sociale medier, når projektet har været omtalt.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
https://frak.dk/cases/sundbymoebler/
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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