Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – Udsmykning af gangtunnel under Amagerbrogade
Dato for projektets afholdelse? 26. maj (oprindeligt var det 6. juni, men vi flyttede det for
at matche med Majfesten på Amagerbrogade)
Ansøgt beløb: 28.950
Bevilget beløb: 28.950
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Med vores offentligt tilgængelige udsmykningsprojekt i gangtunnellen under Amagerbrogade har vi
transformeret en ildelugtende dyster passage som de fleste fodgængere søger at undgå til et kulturelt
æstetisk udflugtsmål. Vi har med tre workshops med to lokale skoler (Sundby Øster Skole og Amager
Fælled Skole) fået involveret lokalsamfundet direkte i kunstprojektet. Mange af disse børns familier kom
efterfølgende til ferniseringen, og kender nu tunnelen som ’deres tunnel’. Vores fernisering blev lagt
samtidig med Majfesten på Amagerbrogade hvilket gjorde at vi i stedet for en Åben Tunnel her havde rig
lejlighed til at møde en hel mængde lokale borgere til en snak om kunst i det offentlige rum, og om
Amagerbrogades kulturelle historie og fremtid.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Projektet har levet op til lokaludvalgets kriterier som dialogskabende, netværksdannende, tværgående,
nyskabende, bydelsrettet, oplevelser for borgerne. Tunnelen er blevet et tilløbsstykke for bl.a. de
familier hvis børn deltog i workshops i løbet af processen. Desuden er tunnelen blevet en del af den nye
udendørs kultur på pladsen ved Hans Bogbinders Alle hvor cafeen Bingo har skabt et fint rum for de
lokale borgere.
Besøgstal/antal deltagere: 100 kom til ferniseringen. I alt 48 børn deltog i workshops. Dagligt går der
cirka 50 mennesker igennem tunnelen.
Samarbejdspartnere: Peter Hammer de Jong fra kommunen ang. tilladelser, Dansk Overflade Teknik
ang. teknisk vejledning, Rengøringsservice Danmark sponsorerede rengøring inden udførelse, Tikkurilla
Maling sponsorerede dele af vores maling. Vi samarbejdede desuden med lærere og elever fra skolerne
Sundby Øster Skoles 0.B og Amager Fælled Skoles 0.V.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Selve udsmykningen gik rigtig godt, vi fik meget positiv feedback under fernisering og under udførelsen.
Vores presse var lidt udfordret af at vi lagde os samtidig med Majfesten og vi har derfor ikke fået
opmærksomhed fra Amager Bladet endnu. Dette tages til efterretning, og vi skubber stadig på og ’står i
kø’ (ifølge Amager Bladet) når de har plads til billeder og omtale af udsmykningen. Vi arbejder stadig på
at få en billedserie trykt i kunstmagasinet Kunsten.nu og er i kontakt med deres redaktør.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi er meget opsatte på at fortsætte vores gode samarbejde og planlægger at udsmykke flere
gangtunneler i København. Lokaludvalgets støtte var afgørende for denne fortsatte energi og fremdrift i
projektet.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Vi har tagget og linket på vores Facebookside og Instagram-konto, samt på alle trykte invitationer og
pressemeddelelser der er blevet sendt ud i forbindelse med projektet
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Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Vi har en FB side samt en instagram-konto hvor vi løbende har tagget Amager Øst Lokaludvalg
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
https://www.facebook.com/UnderVejen/
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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