
Referat, møde om opstart af mindre haveprojekt før Projekt Fuglehaven –
26. februar 2014

Deltagere:
Anders (Nattergalevej 78, st. tv.),

Katrine (Nattergalevej 48, st. th.),

Mathilde (Mågevej 56, 1. th.)

Muligheder for støtte til mindre projekt til gården blev diskuteret. Der var enighed om at fortsætte med

projekt omkring etablering af højbede i gården.

Materialer til konstruktion af højbede, og udgifter til disse berørt. Bureau Detours blev nævnt som en

organisation der muligvis kan levere materialer, mens indkøb af materialer også blev diskuteret.

Kilder til støtte til projektet blev vendt – ”Bylivspuljen ”Fuglefrø – Mere liv i Fuglekvarteret”” er ikke længere

hovedmål for en ansøgning, dels pga. det erklærede mål for puljen om at være rettet mod offentligt

tilgængelige projekter.

Tuborg Grønne Fond og Puljen Grønne Ildsjæle er derimod mål for videre ansøgninger.

En ansøgning vil være til midler til indkøb af materialer og udstyr til etablering af højbede, deriblandt:

pallerammer, paller, plastic, filt, haveredskaber, frø, haveslange og diverse, samt til evt. etablering af

kompostspande.

Jord til højbedene ventes at kunne hentes på en genbrugsplads.

Et opslag med formål at registrere interesse i højbedene blev udarbejdet. Anders printer og hænger op i

opgangene, samt seddel ved vaskekælderen, og skriver et indlæg i Nordrevænge E/F Facebook-gruppen.

Anders blev sat på som kontaktperson på opslaget: han samler og koordinerer kontakt til interesserede.

Katrine vil kontakte Bureau Detours for at klarlægge muligheder for at de kan give materialer til højbede.

Næste møde er onsdag 5. marts 2014 kl. 17, hvor vi vil beskue gården med deltagelse af Sofie Amalie Moore

fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune – med henblik på at få indspark til hvilke muligheder

der er for et projekt som Projekt Højbede.

Desuden blev et møde aftalt torsdag 6. marts kl. 19, hvor Anders og Mathilde vil begynde arbejdet med en

ansøgning til Tuborg Grønne Fond og/eller Puljen Grønne Ildsjæle.
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