
 

                                                                                                             

 

Ansøgningsskema Bydelspuljen 
Vejledning til ansøgningsskemaet kan du finde nedenfor skemaet. 
Ansøgningsskema + budget skal sendes til info@avlu.dk 
I emnefeltet skriver du: Bydelspuljen + navnet på dit projekt 
 
1. Projektnavn (så kort som muligt): 

”Åben have” i Remiseparkens Byhaver 
2. Arrangørs navn: 

AVLU socialgruppe (Ældre, sundhed, social og integration) i 
samarbejde med Remiseparkens havegruppe 

3.  Kontaktperson - navn, adresse, telefonnummer og mail: 
AVLU socialgruppe (Jann Kuusisaari, jann@jann.dk, tlf 26 21 25 
02) 

4. Hvornår foregår det (start- og slutdato): 
Inden årsskiftet – datoen og tidspunktet fastlægges senere  

5. Hvor foregår det (den fulde adresse):  
Remiseparkens byhaver, Remiseparken i Urbanplanen 

6. Hvor meget ansøger du/I Amager Vest Lokaludvalg om?: 
3000,- 

7. Evt. søgt eller bevilget støttebeløb fra anden side: 
nej 

8.  Egen medfinansiering:  
Det praktiske arbejde 

9. Samlede udgifter: 
3000,-  

10. Hvor mange deltagere forventer I?   
Projektet handler ikke om antallet af ”åbent have”-gæster, men af 
selve processen (samfundsdeltagelse) 

11. Samarbejder I med nogen i bydelen Amager Vest om projektet? 
AVLU Socialgruppe, havegruppen i Remisehaven, Den 
bemandede legeplads 

12. Hvordan vil I gøre opmærksom på projektets eksistens?  
Direkte invitationer, lokale netværk, plakater, facebook... 

13.  Kort beskrivelse af projektet + formål - max. 5 linjer.  
Vi vil gerne fortælle om Remiseparkens Byhaver, samt præsentere 
nye visioner som vil muliggøre at flere kan være med i haverne. Der 
inviteres til ”åbent have” hvor man kan møde havegruppen og høre 
om årets gang og fællesskabet i haverne. Der opsættes en 
udstilling (billeder , plakater, etc) om fremtidsvisionerne. Serveres 
lidt spise/drikke (som laves af havegruppen). Projektet handler 
også om intern læring om samfundsdeltagelse og netværk! 

14. Målgruppe: Beskriv aktivitetens målgruppe. Hvem henvender 
aktiviteten sig til (f.eks. unge, ældre eller en særlig gruppe).  
Bydelens beboere, beslutningstagere samt havegruppen selv 
(projekt om nærdemokrati og foreningsdannelse) 

15. Har I tidligere som projektorganisation, forening, virksomhed 
eller individer søgt Amager Vest lokaludvalg om støtte til dette 
eller lignende projekter? (svar med JA eller NEJ) 
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Hvis ja: Hvornår? 
 

16. Søger I på vegne af en momsregistreret forening eller 
virksomhed? (svar med JA eller NEJ) 
NEJ 
Søger I på vegne af en kommunal organisation? (svar med JA 
eller NEJ) 
 

 
 
 

SAMLET BUDGET   
Indtægter  
Støtte fra Amager Vest 
Lokaludvalg 

    3.000 kr 

I alt 3.000 kr 
  
Udgifter  
Råvarer (servering til 
gæsterne) 

    1.000 kr 

Udstyr     1.000 kr 
Print/udstilling     1.000 kr 
I alt 3.000 kr 

 
 


