Projektskabelon
Projektnavn
Projektansvarlig fra
lokaludvalget
(hovedansvarlig skal
markeres med fed)

Projektansvarlig fra
sekretariatet

Vedligehold af træstubben

Jimmy Sindahl
Katja Lange

(hovedansvarlig skal
markeres med fed)

Udbedring af skader samt vedligeholdelse af Træstubben:
1. Udsugning til brændeovn
2. Døre
3. Borde/bænke udenfor
4. Flytte og fixe regnvandsopsamling
5. Reparere sansesti
6. evt. andre skader el. vedligehold
7. Materialer, redskaber og værktøj

Hvilke aktiviteter
består projektet af?
Hvem er målgruppe
for projektet?
Træstubbens brugere og borgere på Vesterbro
Hvad er formålet
At gennemgå Træstubben og danne et overblik over skader og
med projektet?
vedligeholdelsesopgaver for efterfølgende, at få dem udbedret.
Hvorfor er det et
For at skabe et sundt og godt miljø for brugerne og borgerne. Samt udbedre skader
vigtigt formål?
på træstubben så det ikke bliver større og dyrere med tiden.
Hvorfor er disse
aktiviteter egnede til Meget af Vesterbro Lokaludvalgs miljøarbejde udgår fra træstubben. derfor skal
at opnå formålet?
omgivelserne være i orden. Træstubben har risiko for af forfalde.
Indarbejdes de 5
principper for øget
dialog med
københavnerne?
ja
VLU er et udvalg under Københavns Kommune, der har vedtaget 5 principper for borgerdialog, som derfor
kan indtænkes i lokaludvalgets projekter: https://www.kk.dk/indhold/okonomiudvalgetsmodemateriale/13062017/edoc-agenda/09200bbb-388e-47a9-852a-cc3f38cd6e5c/bdd45819-644b-479a9817-839edfff07b4
Hvilke resultater forventer vi?
Hvordan forventer vi, at projektet kan bidrage til bydelens udvikling?
Hvad forventer vi efterfølgende at kunne 'føde ind med' til forvaltning og Borgerrepræsentation?
Bedre miljøarbejde på sigt
På kort sigt

Bedre og sundere miljø. Undgå forfald af Træstubben

På langt sigt

Mere miljøarbejde lægges muligvis i fremtiden der

Samarbejdspartnere

Settlementet, Apostelkirken, Krolf-klubben, maduddelingen.

Projektskabelon
Tidsplan
Forventninger til
lokaludvalget
Forventninger til
sekretariatet
Budget

Inden nytår 2019
Støtter op om projektet.

Bistå med rådgivning, indgå aftaler og kontrakter
50.000

Projektskabelon
Udkast til evaluering
Blev aktiviteterne i
projektet
gennemført?
Blev målgruppen i
projektet nået?
Fungerede
samarbejdet med de
øvrige parter?
Blev tidsplanen
overholdt?
Var der
overensstemmelse
med forventningerne
til sekretariatet?
Blev budgettet
overholdt?
Hvordan blev de 5
principper for øget
dialog med
københavnerne
indarbejdet?
Hvilke resultater har
projektet skabt
samlet set?
Bør projektet
gentages igen næste
år? (hvorfor/hvorfor ikke)
Hvad og hvordan
føder vi resultaterne
af projektet ind til
forvaltning og
Borgerrepræsentationen?
Andet

