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Henvendelse til Borgmester Morten Kabel vedr. Blomstrende By
Kære Morten
I Lokaludvalgene arbejder vi med et projekt, som vi kalder
Blomstrende By. Måske kender du allerede til det? Det er startet på
Vesterbro i samarbejde med Områdefornyelsen og med de lokale
TMF-gartnere. Projektet går i al sin enkelthed ud på, at borgere sår
blomster i de ellers tomme jordstykker rundt om vejtræer. Det er
startet på Vesterbro, men vi vil gerne udbrede det til hele København.
Vi har skrevet lidt mere om indholdet i projektet nedenfor, men for at
komme til sagen, så henvender vi os til dig for at bede om din
opbakning og støtte, og for at få projektet forankret i din forvaltning.
Projektet er i høj grad båret af borgernes frivillige engagement og
deres arbejdskraft, men som du ved, er frivilligt arbejde ikke det
samme som gratis arbejde, og de frivillige har brug for hjælp fra
kommunen for at kunne gøre deres del.
Vi kunne forestille os, at projektet bliver forankret i afdelingen
Partnerskab for frivillige, og vi ønsker støtte til logistikken omkring
projektet. Fx kontakt til de lokale driftskoordinatorer og forvaltere,
udvidelse og udbredelse af hjemmesiden blomstrendeby.dk og
identificering af hvilke bede, det er muligt at plante i rundt omkring i
København, og endelig vil vi gerne have hjælp til bydele, der skal
starte Blomstrende By for første gang.
Vi ved godt, at du ikke har uendeligt med ressourcer i forvaltningen,
så vi vil foreslå, at Friluftsrådet søges om støtte til koordinator- og
forankringsfunktionen. De har fx en pulje til udviklingsprojekter, som
det vil give mening at søge om lønmidler til dette projekt.
Beskrivelse af konceptet Blomstrende By
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
op om kommunens ambitioner om en grøn by med biodiversitet og
mulighed for at borgerne kan være med til at samskabe deres by.
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Over årene har projektet udviklet sig, og på Vesterbro arbejdes der
lige nu med et koncept, hvor borgere, foreninger, institutioner,
opgange el. andet, via hjemmesiden blomstrendeby.dk kan adoptere et
gadebed for en sæson maj-oktober. Der afholdes en fælles sådag i
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foråret, hvor man kan få frø, låne haveredskaber og få tips og tricks til
at holde sit bed. Dertil kommer, at der afholdes et par opfølgningsdage
henover sommeren, hvor borgere igen kan få tips og tricks og låne
haveredskaber. Det er op til hver enkelt bed-ejer, hvor meget der gøres
ved bedet i løbet af sæsonen.
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Vi vil stadig gerne selv være med i projektet. Vi vil afsætte
medarbejderressourcer til det og vil stå for de lokale events omkring
projektet hvert år, så vi bevarer bydelenes præg og nabokendskab i
projektet.
Det, vi foreslår, er altså et samarbejde mellem Teknik- og
Miljøforvaltningen, Lokaludvalgene og byens borgere om at få et
Blomstrende København i bogstaveligste forstand.
Vi håber, du vil være med?

Med venlig hilsen
Vesterbro Lokaludvalg,
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