Ansøgningsskema Nørrebro Lokaludvalg
Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes med e-mail eller brev til:
Nørrebro Lokaludvalg
Att: Andreas Juhl-Rohde
Lundtoftegade 87
2200 København N.
Har du spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet eller til Lokaludvalgets puljer, kan du
kontakte puljemedarbejder : Andreas Juhl-Rohde på e-mail: bc50@okf.kk.dk eller Tlf.: 26770582
Der skal desuden vedlægges:



Et realistisk budget med forventede indtægter og udgifter, herunder evt. medfinansiering
En kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar

Hvilken pulje søger du? (sæt kun et kryds)
2012 pulje. Bæredygtigt Byliv (Urban Farming)
Børn og Unge
Ældre

Byudvikling

Byens Puls

X (2011 pulje) Identitet, netværk, sammenhæng og kommunikation, synlighed

Projektets titel:
Tomatmarker og blomsterhaver på Nørrebros skraldeskure
Arrangørs navn:
Jagtgårdens gårdlaug.
Arrangørs adresse:
Gården som ligger tættest på Jagtvej mellem Husumgade og Julius Blomsgade

Kontaktperson (Navn, adresse og telefonnummer, e-mail):
Mads Boserup Lauritsen
Husumgade 6, 3.tv
2200 København n
m: 61337933
e: madsbola@gmail.com
Kortfattet aktivitets-/projektbeskrivelse (max 20 linjer):
I 2011 har vi på forsøgsbasis planlet tomatplanter og salat samt diverse blomster på vores
skraldeskur i vores gård.
Vi vil gerne udvide projektet, dels i vores gård, men også vise bydelens borgere hvordan de
nemt og billigt kan anvende skraldeskurerne til at dyrke grønt som supplement til indkøbte
grøntsager.
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Vi er en lille gruppe der har stået for pleje og plukning, og i løbet af året har flere og flere
vist interesse, ikke mindst børnene i gården, der synes det er spændende "at sådan en lille
plante kan give så gode tomater i august".
Vi vil gerne holde en plantedag i vores gårdlaug, hvor vi inviterer bredt til deltagelse i
kvarteret. Vi søger derfor om etableringsstøtte til vores tomatmark, men også så vi kan dele
ud af plantekasser til vores medborgere.
Fremmødte kan få udleveret materialer til at lave plantekasser som de kan tage med hjem til
deres eget skraldeskur.
Vi har en kunstner (John Normand www.artadventure.dk) boende i gården, som gerne vil
lave udsmykningsworkshop af plantekasser med de fremmødte, så kasserne får et unik og
individuelt særpræg.
På den måde får Nørrebro dels flere grøntsager og vi får brugt vores kreative sider.
Vi vil på sigt gerne lægges sammen med nabogården, under Kommunens puljeordninger,
men har brug for arrangementer der kan vise at "vi er en gård der er værd at lege med/i".
Ansøgt beløb:
15.000
Evt. ansøgt eller bevilget støttebeløb fra anden side:

Evt. egen medfinansiering og/eller frivilligt arbejde:
Alle arbejdstimer er frivillige.
Der søges kun om etableringsmidler til projektet, den fremtidige drift står gårdlauget selv
for.
Tid og sted for aktivitetens/projektets gennemførelse:
Primo april 2012
Maj 2012: opfølgning og udsendelse af billeder fra dagen.
Målgruppe og forventede antal deltagere:
Gårdlaug: 30 deltagere
gæster fra andre gårde og nabolaget: 30 deltagere men gerne flere.
Formål:
At skabe netværk på tværs af bydelen, og vise vores børn hvor nemt det er at skabe
betingelser for grøntsager på en nem og billig måde.
Er aktiviteten/projektet primært: (sæt kryds)
X

Netværksdannende

x

Dialogskabende

x
x

X

Bydelsrettet x
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Hvordan er aktiviteten/projektet netværksdannende/dialogskabende/bydelsrettet?
Inviterer bredt i bydelen, inkluderer og får gården åbnet op, og skabt nye venskaber på
tværs af de ellers lukkede gårde.
Tidsplan:
Januar 2012: annoncering i nabolaget
Februar 2012: annoncering i nabolaget, plante frø ud i vindueskarme. Opfordre deltagere til
at gøre det samme.
Marts 2012: indkøb af materialer
April 2012: Store plantedag. Lav en plantekasse selv, og tegn flotte mønstrer på den.
Aktiviteter:
Store plantedag i Jagtgården.
Kom og få en plantekasse og få den dekoreret i samarbejde med en kunstner.
Forventede resultater:
Etablering af tomatmark i vores gård.
Udbredelse af ideen om marker på skraldeskure i kvarteret, medborgere får konkrete
værktøjer til at dyrke grønt med.
Plan for formidling og offentliggørelse af aktivtitens/projektets erfaringer og resultater:
Der udarbejdes en lille vejledning på et a4 opslag om hvordan man laver en
skraldeskurshave, som kan lægges ud på Lokaludvalgets hjemmeside samt sendes ud via
digitale medier.
Samarbejdspartnere(herunder kontaktpersoner hos disse):
Vi har spurgt Dyrk Nørrebro om vi skal lave et samarbejde i 2012, men de har desværre
ikke svaret.
Vi er sikre på at vi vil kunne lave vidensdeling med dem, og måske vi kunne samarbejde med
Fødevarefællesskabet om et større projekt for brug af skraldeskure. Men vi kender ikke
nogen der, så måske Lokaludvalget kan hjælpe med en kontakt?
Persondataloven forpligter Københavns Kommune til at oplyse dig om, at
lokaludvalget ved behandlingen af din ansøgning vil behandle personoplysninger
om dig helt eller delvist ved hjælp af EDB. Oplysningerne behandles med det
formål at træffe afgørelse i anledning af din ansøgning. Hvis du beder om det,
har du ret til at få oplyst, hvilke oplysninger lokaludvalget behandler.
Henvendelse herom bedes rettet til lokaludvalget på ovenstående adresse.

Samtykkeerklæring:
Ved ansøgning om støtte hos Nørrebro lokaludvalg, skal du være opmærksom på
følgende forhold:


at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet af
Nørrebro lokaludvalg på et offentligt møde i forbindelse med afgørelsen om
udbetaling af støtte,
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at oplysninger om formål, dit navn, evt. firmanavn, din adresse samt
størrelse af støttebeløb vil blive offentliggjort på lokaludvalgets
hjemmeside på Internettet.
Ved indsendelsen af ansøgningen giver du dit samtykke til ovenstående.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til
lokaludvalget på ovenstående adresse.
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