Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets
puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Fra asfalteret plads til bæredygtigt naturrum

Dato for projektets afholdelse:
1/6-18/12-2020
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
50 000 DKK
30 000 DKK
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Vi har inden for perioden afholdt følgende aktiviteter:
I hele perioden: opbygning og udvikling af ”naturpartnerskab Prags Boulevard”, som
har gennemført et møde samt løbende dialog med de partnere, der står listet.
Partnerskabet har været grundlag for samarbejde omkring events, læring og
udvikling af idéer og visioner for styrkelse af bynatur og lokal bæredygtighed
omkring Prags Boulevard.
Derudover er følgende events afholdt:
30-31/7 ”I græssets favn” – ’walk-in’ event på Prags Boulevard ud for Chr Svendsens
Gade og P-pladsen, med demonstration af den mobile enhed for Aktionsskolen for
Bynatur og Lokal bæredygtighed og af ”Grass”, en audiowalk udført af
specialestuderende på ITU i samarbejde med AIR Lab, tilegnet græsset og beboerne
på og rundt om Prags Boulevard. Ca 40 personer interagerede, deltog i dialog eller
afprøvede installationen. Cirka 100 så begivenheden, dertil et større antal på sociale
medier. Ny event designes med AIR Lab i 2021.
14/8 og 19/8 ”Biernes Boulevard”, samarbejde med Habeetats og Planetary
Guardians, med opstilling af et habitat til vilde bier og introduktion til visionen
”Biernes Boulevard – en indsats for lokal biodiversitet” for alle der passerer forbi på
pladsen foran CARE på Jemtelandsgade. Omkring 50 personer deltog eller
interagerede på anden vis, stillede spørgsmål, hørte om visionen. Cirka 100 så
begivenheden, dertil et større antal på sociale medier. Gentages i 2021.
13/9 og 18/9 ”Bioblitz I” – mini bioblitz over to omgange med indsamling af arter og
sammenligning af brugen af Naturbasen og Seed/I-naturalist. Omkring 10 personer
deltog i de to sessioner. En profil blev skabt til I-naturalist for at danne fundament
for videre aktioner med bioblitz over længere tid og af alle interesserede. Gentages
i 2021.
8/10 ”Opdag dit kvarters landskabelige muligheder”, vandring i kvarteret med
landskabsarkitekt Elzélina van Melle, efterfulgt af workshop på ØK Café i
Øresundskollegiet. 10 personer deltog i event på dagen. Skitser skabt til visioner for
områdets natur og integration i eksisterende boligområder. Event forventes
gentaget når ØK kan afholde deres visionsdag.
3/12 ”Workshop om Dome of Life” – fortsættelse af tidligere dialoger, denne gang
med fokus på design og ønsker om brug af et midlertidigt drivhus/mødehus for
bynatur og bæredygtighed, afholdt på pladsen og hos CARE. 15 personer deltog i
den del, der tog plads udendøre, 10 inden døre pga Corona. Skitser blev skabt til
videre produktion af bygningen.
15/12 – Map.Learn.Repeat. - måtte udskydes i sidste øjeblik pga nedlukning af

Side 1 af 6

Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets
puljemidler
cafeen som er en af partnerne, men forventes gennemført i januar – Samarbejde
med beboere på Øresunds Kollegiet om kortlægning af social, kulturel og
naturbaseret værdi i området på og omkring kollegiet. Alt er klart til at gå i gang i
januar.
Billeder vedhæftet fra de nævnte begivenheder.
Vores team har desuden præsenteret projektet for ca 100 personer på Naturfestival
I og II på Refshaleøen, og været til stede i området og introducere projektet for
lokale borgere og tale om bynatur og lokal bæredygtighed.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
I lyset af årets omstændigheder, hvor corona restriktioner og usikkerhed har præget
stort set hele perioden, er det meget positivt at konstatere, at projektet faktisk har
vist sig at interessere mange mennesker og vække både opbakning og idérigdom
også hos lokalbefolkningen.
Vi ville naturligvis gerne have kunnet invitere flere deltagere. Det har dog ikke
været muligt pga corona. Vi har insisteret på at gennemføre fysisk forankrede
aktiviteter frem for online udvikling. Det har givet meget god respons fra deltagere
og opbygning af vigtige relationer både for udbredelsen af ideerne og til at finde
frem til aktive partnere og borgere omkring den kommende ’dome of life’.
De fleste af partnerskaberne er realiseret og tegner således en god baggrund for
videre arbejde for området.
Der er skabt tegninger for placering, størrelse og anvendelsesramme for Dome of
Life (arbejdstitel) (se billeder), som vil være afsæts- og mødepunkt omkring lokal
bæredygtighed, globale udfordringer og natur i byen. Domens grundstruktur er
finansieret og forventes at stå klar primo marts. En crowdfunding og ansøgning til
Nordea-fondens lokalpulje skal fuldende ’domen’ med møbler,
vandopsamlingsanlæg og solceller i foråret 2021.
Vi fortsætter med den videre opbygning og forventer at gennemføre 5-7 events
mere i løbet af foråret. Herunder deltagelse i Klima- og demokratifestival i maj.
Et aftalegrundlag om forankring af domen i lokalt samarbejde er under udarbejdelse
sammen med CARE Danmark og de øvrige partnere.
Der er aftaler om samarbejde og fælles videreudvikling med flere partnere, der også
er begyndt at arbejde sammen gennem vores introduktioner. Vi forventer at
udforme ansøgninger og konkrete events og interventioner med CARE, Prags
Byhave, Politics of Nature, Vibo/Helhedsplan, Øresunds Kollegiet, ØK Café,
Kvarterhuset, Miljøpunkt Amager, Habeetats, Planetary Guardians, N55 & Njord og
Kofoeds Skole, i løbet af foråret 2021.
Endelig har tilstedeværelse på sociale medier været opadgående.
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Besøgstal/antal deltagere:
125 til fysiske events. Dialog med mange flere på boulevarden, og ca 7000 på
sociale medier.
Samarbejdspartnere - realiseret:
AIR Lab, ITU - naturopdagelse med nye sanser og digitale ‘hjælpemidler’, fortsætter
i 2021
Aktionsuniversitetet – bæredygtige fællesskaber og sanselig natur, fortsætter i 2021
CARE Danmark - nye lokale løsninger der reducerer klimaaftryk; samarbejde om
Dome of Life (arbejdstitel), fortsætter i 2021-23
Elzélina van Melle - design af mikro-have spaces og nye bydyrkningsmetoder
Miljøpunkt Amager - fokus på cirkulære løsninger i bynaturrum, fortsætter i 2021
N55 - designworkshop og tegning til et nyt hus/drivhus, i gang, fortsætter i 2021
Planetary Guardians - om biodiversitet og rewilding, modeller for lokal udvikling,
fortsætter i 2021
Prismen – formidling, fortsætter i 2021
Tinkertank - værkstedssamarbejde og byggeri af prototype + sponsering af
aktionscykel (sammen med Logik & Co). Fortsætter i 2021 omkring byggeri af
møbler til Dome of Life mm.
Øresundskollegiet, beboerrådet, samt ØK Café – startet op på kortlægning af lokal
værdi med beboere fra kollegiet, fortsætter i januar 2021
Vibo - aktionsuge med beboere i de to afdelinger, fortsætter i 2021
Gregor Ledunov, billedkunstner – dialog med aftale om placering af kunstværk med
sten og mosser ved overgang mellem Dome of Life og pladsen i 2021
Dertil kommer:
Clifford Phillips, Børne- og ungdomsforvaltningen - aktionsuge med unge fra
boulevardens aktivitetshus (UDSKUDT pga corona, men god dialog i gang)
Kofoeds Skole – aktionsuge med fokus på deres have (UDSKUDT, god dialog i gang)
Prags Byhaver - aktionsuge med byhavens medlemmer (UDSKUDT, god dialog i
gang, samarbejdsaftale og fælles ansøgninger på vej til biodiversitetsfremme)
Klima- og demokratifestival – vi deltager i festivalen 24 maj med walk-n-talk koncept
der bygger bro mellem Prags Boulevard, Musiktorvet og Sundbyøster Plads
(UDSKUDT pga corona)
Glad Sol Galleri, Pia Mortensen - dekorationer på kedelige facader, plantekasser,
højbede mm. (UDSKUDT, men god dialog og aftale hvis finansiering kan findes)
Pelikan self-storage – partnerskab om såning af vild-bi-venlige blomster mm på
deres nye grønne areal (under udvikling)
Byens Hus, Gentofte Kommune - stedets natur og mytens kraft (UDSKUDT – vi har
besøgt Byens Hus og har god dialog i gang om deltagelse med arkitekt og
billedkunstner Tue Bondo Arentoft)
Politics of Nature – samarbejde om dyb demokratisk proces omkring Prags
Boulevard (UDSKUDT, men aftale på plads)
Den Grønne Studenterbevægelse – aktionsuge med kortlægning af bynaturen
(UDSKUDT)
Sydhavnens Folkemøde og Kulturhus Islands Brygge – dialog i gang om udvikling af
vandring fra Sydhavnen til Prøvestenen med kortlægning baseret på menneskers og
andre arters ruter og natur (UDSKUDT pga corona, forventes afholdt i juni 2021
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Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Vi har igennem hele perioden været så meget til stede som vi kunne trods
restriktionerne. Det har givet en masse frugtbar dialog, og vi har, som man kan se
ovenfor, haft travlt med at involvere så mange partnere som muligt, ikke mindst
med henblik på 2021. Vi har desuden haft samtaler med hundredvis af borgere i
området, og fået godt belæg for at gå videre med de tre primære projekter, som vil
have direkte indflydelse også synligt på livet i området: Dome of Life, Biernes
Boulevard og samarbejde med Øresunds Kollegiet om deres udendørs områder.
I forhold til nogle af aspekterne omkring lokal bæredygtighed har det været en
udfordring til tider at gøre den viden vi og vores partnere har, tilstrækkeligt konkret
til at kunne rykke ved den umiddelbare oplevelse som beboerne har i området. Her
har det hjulpet meget at kunne stå med fysiske installationer som bistadet fra
Habeetats (som vi i øvrigt fik lov til at købe til halv pris, så det kan stå i området
allerede fra første dag, så snart vi har mulighed for at etablere blomsterarealer).
Også workshop II med Dome of Life, hvor vi havde bygget en dør og en omkreds for
den kommende bygning, gjorde samtalerne og idéudviklingen meget rigere.
Vi vil arbejde videre med det meget konkrete, hverdagsnære, men også visionære
spor i 2021. Samarbejdet med Øresundskollegiet og ØK Café bygger videre ad det
spor og vil også blive forankret i både visualeringer og egentlige nye små byggerier
der kan interagere med den lokale natur og værdi i området.
Som nævnt har sociale medier fungeret ok. Lokalt pressesamarbejde har været
mindre effektivt. Vi forventer dog meget bedre resultat her i 2021, ikke mindst når
både Dome of Life, samt samarbejde med lokale partnere omkring Biernes
Boulevard (Prags Byhave, Pelikan, Øresundskollegiet, Vibo, Skanska og Miljøpunkt
Amager mfl ud mod Refshaleøen) kan vises frem. Her vil vi naturligvis blive ved med
at nævne lokaludvalgets hjælp, som har været meget vigtig for os.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Er beskrevet ovenfor under hver partner. Mere er undervejs.
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet?
Vi har placeret lokaludvalgets logo på alt materiale, både fysisk og digitalt.
Vi har desuden nævnt lokaludvalget i alle præsentationer og samtaler med borgere
og andre i lokalområdet.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs
hjemmeside?
Projektet og lokaludvalgets støtte er beskrevet på Facebook, LinkedIn og Instagram
platforme. Opdatering af egen hjemmesideforventes klar i januar 2021.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
http://growing-pathways.com + Facebook: Growing Pathways; Bynatur Prags
Boulevard; Instagram @growingpathways og @bynaturpragspoulevard.
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Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til
aoelu@kk.dk
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til NemKonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPRnr., eller for kommunale institutioners vedkommende PSP-element og artskonto.
Der stilles krav om, at foreninger skal have et CVR-nummer med tilknyttet NemKonto
(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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