Fælles om Blomstrende By
Kære Lokaludvalgskolleger
Vi skriver for at invitere jer med i et partnerskab om København som
en Blomstrende By.
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I en årrække har vi på Vesterbro arbejdet med projektet Blomstrende
By, der går ud på, at borgere sår blomster i de ellers tomme
jordstykker rundt om kommunale vejtræer. Flere andre lokaludvalg er
også så småt i gang med projektet, og vi vil gerne udbrede ideen til
resten af København sammen med jer.
Styrken ved projektet er, at borgerne rigtig gerne vil være med. Det
spiller ind i tidens trend om urban gardening og muligheden for at få
jord mellem fingrene, selvom man bor midt i byen. Samtidig støtter
det kommunens ambitioner om en grøn by med biodiversitet og
mulighed for at borgerne kan være med til at samskabe deres by.
Over årene har projektet udviklet sig og konceptet er pt., at borgere,
foreninger, institutioner via hjemmesiden blomstrendeby.dk kan
adoptere et gadebed for en sæson. Det er bede, som Teknik- og
Miljøforvaltningen efter aftale har ’frigivet’ fra sædvanlig drift.
Vi afholder en fælles sådag i foråret, hvor man kan få frø, låne
haveredskaber og få tips og tricks til at holde sit bed. Der udover
afholdes et par lignende opfølgningsdage henover sommeren. Det er
op til hver enkelt bed-ejer, hvor meget der gøres i løbet af sæsonen.
Hvis I vil være med, vil vi sammen skrive til Teknik- og
Miljøborgmester Morten Kabell. Vi vil foreslå ham, at projektet
forankres i Teknik- og Miljøforvaltningen, fx i afdelingen Partnerskab
for frivillige. Og vi vil opfordre dem til at søge Friluftsrådet om støtte
til en tovholder, der kan hjælpe os i bydelene med projektet.
Det vil sige en central person, der hjælper med at sikre samarbejdet
med Byens Drifts mange lokale afdelinger og gartnere, sikrer
erfaringsudveksling mellem bydelene, står for den overordnede PR,
sørger for en udbygning og forbedring af hjemmesiden mv.
Således vil det enkelte lokaludvalgs udgifter være begrænset til de
lokale aktiviteter og kan justeres efter ambitionerne med dem.
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Vi håber I vil være med…?
Med venlig hilsen
Thomas Warburg, Formand for Vesterbro Lokaludvalg
Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

