Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Plastikposefrit-Amager
Dato for projektets afholdelse?
Slut d. 31.12.2018 – men projektet forsætter i 2019
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
8.000,8.000,Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Frivillige der syr stofposer i genbrugsstof. Stofposerne udleveres gratis til kunder i div. butikker
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vi har samlet frivillige, der er i fuld gang med at sy stofposer i genbrugsstof. Vi har fået lov til at låne
lokale i Kvarterhuset i Jemtelandsgade hver tirsdag fra kl. 15 – 19 og det forsætter i 2019.
Vi har fået kontakt til 14 butikker, der vil være med i projektet og udleverer de gratis stofposer til
kunderne. Vi er syet næsten100 stofposer indtil d.d., og er ude i 6 butikker af de 14 butikker, der er
med.
Besøgstal/antal deltagere:
10 frivillige der syr. 14 butikker der er med i projektet. Alle de kunder der modtager stofposerne.
Samarbejdspartnere:
Miljøpunkt Amager, Børnekulturhus Amager, Kvarterhuset, Tinke Tank, Kofoeds skole, Partnerskabet i
Urbanplanen, biblioteker, ældrecentre og div. butikker
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Alle er meget begejstret for projektet og vil gerne samarbejde. Det går ikke så hurtigt med at få frivillige
til at sy stofposerne, men er sikker på, at der vil komme flere frivillige til i 2019, efterhånden som
projektet bliver mere kendt.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Kontakte folkeskolerne i Sundby for at høre om eleverne kan sy Plastikposefrit-Amager stofposer og få
lidt gang i miljødebatten.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
På div. plakater der er lavet og når jeg har fortalt om projektet ved div. lejligheder.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Vi har ingen hjemmeside, - men en Facebook side og en Instagram side
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Plastikposefrit-Amager har været omtalt i Ama´røsten, Amagerbladet, Ørestad avisen og Kvarterhusets
info-side.
Jeg har fortalt om projektet ved Sundby Salon og Bydelspuljemødet i oktober og Miljøpunkt Amagers
filmaften / Plastik Change foredrag i november,
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