13. Ansøgning om støtte til SAMTALIS (2009-161876)
LINDGREEN & WASSBERG søger Kgs. Enghave Lokaludvalg om støtte til det urbane møbel
SAMTALIS, der skal (kan) stå på Mozarts Plads.
Der søges om 118.750 kr.
INDSTILLING OG Beslutning
Kulturudvalget og Socialudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.

at der hhv. ikke bevilges puljemidler til ansøgningen ”Samtalis” eller at
bydelsplangruppen afgør, om ansøgningen skal støttes.

Problemstilling
Det urbane møbel SAMTALIS skal bidrage til at skabe liv i Kgs. Enghave. Det skal kunne bruges af
børn og ældre og danne rammen om et samlingssted i bydelen – som picnic sted eller måske
studieplads…
SAMTALIS er et urbant møbel – en multifunktionel konstruktion - med flere funktioner. Det er let
at flytte eller rykke rundt på så nye muligheder opstår, eller så møblet kan flyttes til andre steder i
bydelen, hvor flere/andre har glæde af det.
Derudover vil der være en skærm (drevet af solceller), hvor Lokaludvalget kan formidle sine
budskaber til borgerne og kommunikere med dem. Men borgerne kan også få mulighed for at sende
beskeder til Lokaludvalget.
LINDGREEN & WASSBERG ønsker at udvikle SAMTALISER til flere bydele. Hvis denne
mulighed indfries, kan man forestille sig, at bydelene kan låne eller bytte SAMTALIS’er, hvis man
ønsker afveksling.
LINDGREEN & WASSBERG er meget åbne for at indgå i dialog med Lokal Udvalget om
udviklingen af SAMTALIS’ design. (se de vedhæftede skitser)
Egen medfinansiering består af det foreløbige design samt et indvielses arrangement.
LINDGREEN & WASSBERG søger Kgs. Enghave Lokaludvalg 118.750 kr.

Løsning
Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget og Socialudvalget. Kulturudvalget indstiller at der
ikke bevilges puljemidler til det ansøgte projekt, da formålet falder uden for puljemidlernes område.
Socialudvalget lader bydelsplangruppen beslutte om ansøgningen skal støttes.
Økonomi
Såfremt Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at følge Kulturudvalgets indstilling, har ansøgningen

ingen økonomiske konsekvenser for Lokaludvalget. Beslutter Lokaludvalget at støtte ansøgning kan
pengene bevilges af Lokaludvalgets puljemidler fra den pulje der er afsat til uddeling i bydelen og
egne projekter.

bilag
Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009
Lokaludvalget besluttede enstemmigt med 14 for, at ansøger ikke bevilges penge.

