Ansøgningsskema Nørrebro Lokaludvalg
Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes som 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

Hvilket tema understøtter projektet? (sæt kun et kryds)
Sammenhængskraft og social ansvarlighed: _____
Kultur og identitet: ____

Bæredygtigt byliv: __x__

Det gode børne- og unge liv: ____

Idræt: ____

Hvilken pulje søger du støtte fra? (sæt kun et kryds)
Byens Puls (op til 10.000 kr.): __x__
Byens Puls (særlig netværksskabende elementer – op til 20.000 kr.): ____
Nørrebro Puljen (over 10.000 kr.): ____
Projektets titel:
TagTomater til folket og lidt om højbedsopbygning (med forbehold for ændring af navn i
processen)
Arrangørs navn:
TagTomat.dk (Mads Boserup Lauritsen) / Jagtgårdens Gårdlaug
Arrangørs adresse:
Jagtgården (Husumgade 2-12, Jagtvej og Julius Bloms Gade 1-9)
Kontaktperson:
Navn: Mads Boserup Lauritsen
Adresse: Husumgade 6, 3.tv
Telefon-nummer: 6133 7933
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E-mail: tagtomat@gmail.com
Kortfattet aktivitets-/projektbeskrivelse (max 20 linjer):
I stil med det succesfulde arrangement i maj måned 2012, som blev støttet af lokaludvalget med
10.000 kr., ønsker vi at afholde et lignende arrangement. Vi har lært af sidste års erfaringer, og vil
i år fokusere vores energi på uddeling af plantekasser (jord, planter og kapillærkasse) og
udsmykning samt efterfølgende vidensdeling via tagtomat.dk og facebook.
Sidste år bestod plantekasserne primært af færdigglavede flamingokasser, men i år vil vi bruge
energien på at lave ”gør det selv” løsninger, som dels er billigere, men også holder bedre og giver
et større ejerskab hos den enkelte grøntsagsdyrker. Vi har eksperimenteret med løsninger i løbet af
2012, og vil udbrede vores viden på selve dagen.
Ud over klargøring og uddeling af kapillærkasser, vil vi også fortælle om hvordan vi på eget
initiativ og financiering har fået otte velfungerende højbede med krydderurter i vores gård.
Selve dagen tænkes at forløbe således:
9-10: Velkomst og klargøring
10-12: uddeling af plantekasser
12-13: højbedsworkshop
13-15: uddeling af plantekasser
Åbent hus i dyrkningssæsonnen
Så mange onsdage som muligt fra maj til september, vil vi i gårdlauget holde åbent hus, så
interesserede kan kigge forbi TagTomathaven, og blive inspireret samt dele viden.
Andre samarbejdspartnere:
Vi vil forsøge at lave et arrangement under Copenhagen Cooking i samarbejde med ByHøst, vi vil
forsøge at videreudvikle vandingssystemer med Dyrk Nørrebro, vi vil forsøge igen at komme i et
landsdækkende medie ala. Politikens dobbeltopslag fra august 2012 (hvor Lokaludvalget blev
fremhævet, vedlagt denne ansøgning).
Ansøgt beløb: 10.000
Evt. ansøgt eller bevilget støttebeløb fra anden side:
Gårdlauget betaler beløbet hvis det overstiger de 10.000 kr.
Evt. egen medfinansiering og/eller frivilligt arbejde:
Stort antal timer i hele vækstsæsonnen (anslået 150-200).
Tid og sted for aktivitetens/projektets gennemførelse:
Ultimo april eller primo maj. Og løbende i dyrkningssæsonnen.
Målgruppe og forventede antal deltagere:
Folk på Nørrebro som savner en have, og har mod på at dyrke grøntsager i vores fælles gårde. Det
kan være godt at have en showcase (vores) for at komme i gang i sin egen gård.
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I 2012 kom der 20-30 børnefamilier. Jeg vil sige at 30-40 vil være tilfredsstillende.
Formål:
Det er projektets formål at finde og bruge de ildsjæle som ønsker at bidrage til det offentlige rum,
men som mangler et kærligt skub i opstartsfasen. Ved at give remedier og et sted til inspiration
(vores TagTomat-have), får folk selv taget det første skridt.
Ud over de primære brugere er et væsentligt succeskriterium, at beboerne ser hvor let og billigt en
mindre nyttehave kan etableres, og hvor lidt der skal til for at nyde hjemmedyrkede grøntsager
som er selvvandende.
En tomat på taget er bedre end ti fra supermarkedets køledisk.
Er aktiviteten/projektet primært: (sæt kryds)
Netværksdannende

x

Dialogskabende

x
x

Bydelsrettet

Hvordan er aktiviteten/projektet netværksdannende/dialogskabende/bydelsrettet?
Projektet skaber nye relationer på tværs af gårde og kvarterer på Nørrebro, med grøntsagsdyrkning
som fællesnævner. Ved at udbrede viden om kapillærkasserne, kan flere få dyrket i egen gård eller
på altan, og derved skabe nye aktiviteter og fællesskaber i det offentlige rum.
Derudover favner vi bredt ud til hele København, og vi vil via vidensdeling med eksisterende
foreninger skabe øget fokus på Urbant Gartneri.
Tidsplan:
Ultimo april / primo maj: Store plantedag og højbedsworkshop. (Det som der søges støtte til).
Maj-september: Åbent hus hver onsdag aften, for interesserede.
Aktiviteter:
Store plantedags workshop og Højbedsworkshop (netværks- og dialogskabende)
Plante- og spisefasen (netværks- og dialogskabende)
Forventede resultater:
2013:
 Nørrebros borgere får dyrket grøntsager i deres baggårde og skabt positiv tilgang til, at
bruge baggårde til både børn, solbadning og grøntsagshaver.
 Beboere omkring TagTomat-marken, får et sted hvor de kan søge inspiration hver onsdag i
dyrkningssæsonnen
 At ”store plantedag” giver borgere lyst til at dyrke grøntsager, nu hvor de ser hvor let det
er.
2014:
 Flere gårde får etableret mere permanente haver på eget initiativ
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Der afholdes flere planteworkshops (fremtidig ansøgning)

Plan for formidling og offentliggørelse af aktivtitens/projektets erfaringer og resultater:
Invitation til opstartsworkshop igennem lokalpressen (artikel ??) og løbende på www.tagtomat.dk,
og ved opslag ved selve projektet.
Der indviteres generelt via facebook og Lokaludvalgets kulturportal, og op til arrangement hænges
der opslag op i nabogårde, og butikker / institutioner i nærområdet.
Evt. manualer med videre lægges op til fri download på www.tagtomat.dk.
Samarbejdspartnere (herunder kontaktpersoner hos disse):
Dyrk Nørrebro, Christian
ByHøst, Andreas

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,
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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