EVALUERINGER 2014
Lokaludvalget traf i 2014 beslutning om at afsat puljemidler til afholdelse af 20 projekter. Alle
projekter er evalueret af lokaludvalgets medlemmer, i de arbejdsgrupper hvor projekterne var
forankrede. Miljøprojekterne vil yderligere blive evalueret i den årlige miljøafrapportering til
TMU og ØU, som foreligges lokaludvalget i april.
1. Hold Vanløse Ren 2014
Endnu engang blev ”Hold Vanløse Ren 2014” afsluttet med rekorddeltagelse af 969 børn og unge
fra skoler og institutioner i Vanløse. Flere af klasserne leverede skraldekunst til skraldefernisering,
hvilket understreger deres videre arbejde med affald som ressourcer.
Der er qua projektet skabt kontakt til flere fagforvaltninger, lærere/pædagoger i bydelen samt
byens børn og unge.
Projektets målgruppe var bydelens børn og unge skoler og institutioner og sekundært til lærere,
pædagoger, skoleleder og forældre. Projektet var en succes, og er blevet en tradition og at vi kan
bygge videre på allerede opbyggede kontakter.
Tidsplanen er altid udfordret på dette projekt, fordi der er mange deltagere.
Budgettet blev overholdt.
Ja – projektet er en succeshistorie der skaber kontakt til bydelens skoler samtidig med at der bliver
gjort en synlig indsats i byen.
2. Minimering af fuglefodring
Tanken med projektet var at sætte fokus på problematikken ved fodring af fuglene pga. fosforforurening af vandet. Som lokalt bindeledsfunktion, hænger projektet sammen med TMU’s
visioner om at begrænse fuglefodring direkte i søer for vandkvalitetens skyld.
Målgruppen er de borgere der fodrer fugle v. Damhussøen – det er denne gruppe der primært skal
informeres. Projektet laves i samarbejde med Bispebjerg lokaludvalg, Center for Park og natur og
lokale naturforeninger
Projektet var en succes, da interessen for bydelens natur er blevet skærpet og der er vagt
interesse for at deltage i pleje og udvikling af det grønne. Vi nåede målgruppen, budgettet blev
overholdt og det er en god ide at lave projektet igen. Der er løbende uddelt 2.000 foldere bl.a. fra
Café Damhuskanten i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Enggruppen.
Uddelingen fortsætter i 2015.

Budgettet blev overholdt.

3. Vanløse på den 2. ende
Projektet henvender sig til den brede vifte af Vanløse borgere. Vi vil gerne inddrage borgere i
bydelen i et socialt og kulturelt arrangement, hvor borgerne ser at Lokaludvalget er aktive i det
lokale liv. Projektet laves i samarbejde med Grønt Erhverv Vanløse, der repræsenterer
erhvervslivet i Vanløse. Lokaludvalget lavede projektet for at gøre en indsats for at bydelen bliver
et spændende sted for borgerne at høre til, og for vise hvad vi står for mht. kultur, politik og
socialt.
Arrangementet var spændende og velbesøgt og lokaludvalget havde et telt, hvor noget at
lokaludvalgets arbejde blev fremvist, men dette kan godt udbygges endnu mere.
Det vurderes at der har været omkr. 15.000 mennesker i alle aldre, så rent antalsmæssigt var
projektet en succes.
Det anbefales at gå tidligere i gang, der var en del deadlines der ikke holdt og meget var presset.
Budgettet blev overholdt.
Såfremt det bliver muligt, at afløfte momsen på eksterne projekter, bør projektet overvejes, at
gøres til et eksternt projekt. Såfremt det er et internt projekt, skal det være klart, hvorfor
lokaludvalget bør være arrangør/medarrangør, samt der skal afsættes de rette ressourcer, da det
de seneste år 1) har været en udfordring at få nok folk til at få festen planlagt og afviklet 2) at få
nok folk i lokaludvalgets telt, samt lavet en plan for, hvad lokaludvalget gerne vil på dagen – der er
oplagt at bruge til borgerinddragelse. Evt. kan man sætte flere penge af, til at hyre folk, der kan
hjælpe.
Såfremt det skal være et internt projekt, kan det i højere grad blive et grønt projekt.
Der bør være flere skraldespande
Større overblik over boder og deres placering, samt større forventningsafklaring: Det er bodernes
ansvar at fjerne sit eget skrald/de opstillede skraldestativer er ikke til boderne men til gæsterne.
Man lukker ikke sin bod ned før kl. 16, man parkerer ikke sin bil ved boderne, der skal være plads
til alle, og der foregår til på gaden – og sådan er det. Man skal tage ansvar og være med til at sikre
en god fest som bodholder – man får en fantastisk ramme som bodholder, hvor der er masser af
musik, mennesker og meget mere.
4. Musik på engen 2014.

Festivalen henvender sig til borgere i Vanløse, der vil have en musikalsk oplevelse og med
præsentation af flere musikgenre i samme program og under mere uforpligtende former, vil det
være med til at vække interessen for deltagelse i de øvrige musik-tilbud, der tilbydes i bydelen
over året.
Formålet er at bidrage til at gøre Vanløse til en spændende og levende bydel at bo og færdes i, at
bringe borgerne sammen om fælles musikalske oplevelser. Oplevelser, man normalt ikke ville
opsøge, da de måske ligger uden for ens egen musiksmag, men som via dette arrangement og på
denne måde vil kunne vække ens interesse, til derigennem at opsøge de kultur-musikalske tilbud
bydelen i øvrigt byder på. Formålet er også, gennem borgerinddragelse, at engagere lokale
borgere i den programflade der bliver, gennem forberedelse i bl.a. samspil for de unge
rockmusikere, indøvelse af sange for kor og samarbejde om andre praktiske gøremål i forbindelse
med en musikfestival.
Projektet levede igen i år op til formålet: Der var en bred række af musikgenrer med det formål at
introducere Vanløses borgere for en bred musiksmag over den 3 dage lange musikfestival. Det
lykkedes i år at udvide samarbejdet med unge lokale musikere og ildsjæle. Vi nåede målgruppen
og mere til. Som ovenfor nævnt fik vi udvidet vores netværk til unge lokale musikere mm. Der har
været udfordringer mht. pressemateriale fra alle udøvende kunstnere, som gjorde det svært at
holde tidsplanen.
Budgettet blev overholdt.
Det anbefales at lokaludvalget arbejder videre med projektet, med følgende forslag til
forbedringer:










Arrangementsgruppen bør ikke være større end den er, men der bør være en stab bagved
gruppen, som kan hjælpe både før, under og efter arrangementet. Denne stab skal findes
meget tidligt i planlægningsforløbet.
Der bør udarbejdes en drejebog, så flere kan tage over i tilfælde af sygdom mv.
Det skal overvejes om uddeling af flyers har haft den ønskede effekt?
Hvis muligt bør der reklameres endnu mere synligt for arrangementet i bydelen. Særligt
ved Kulturstationen.
Der skal være mulighed for at købe mad næste år.
Hvert band må spille max 1 time.
Der bør være en vagtordning under hele arrangementet.
Hvis og såfremt projektet skal gentages i 2015 er der forslag om dagene fra den 21.-23.
august 2015

5. Mødestedet

I 2014 igangsatte Hyltebjerggård og lokaludvalget et samarbejde om projekt Mødestedet; et sted,
hvor man har lyst til at komme, hvor man opsøger fællesskabet uden at udstille sin egen
skrøbelighed.
Mødestedet er først og fremmest et mødested, hvor det at mødes, at være med i et fællesskab, er
det vigtigste, men der vil være en bred vifte af aktiviteter på Mødestedet, og udbuddet af dem vil
variere i forhold til, hvem der besøger. Mødestedet bemandes af frivilligt personale dog med en
ansat koordinator for at sikre kontinuitet.
Målgruppen var ensomme og udsatte borgere i Vanløse bydel. Projektet laves som et samarbejde
mellem den Selvejende institution Hyltebjerggård og lokaludvalget. Der etableres en styregruppe
for projektet, med medlemmer af alle parter. Hyltebjerggård er tovholder for styregruppen.
Det er meget tidligt at vurdere om projektet har levet op til formålet; at få etableret et mødested
for ”folk, der har tid midt på dagen” er noget som tager mange år. Umiddelbart er det vurderingen
at vi har fået et godt udgangspunkt, og skabt gode rammer for det fortsatte arbejde.
Budgettet blev overholdt.
Det anbefales at lokaludvalget fastholder sit engagement i Mødestedet, som i 2015 hovedsageligt
vil handle om at arbejde videre indenfor de allerede etablerede rammer og nå bredere ud.
Styregruppen bestående af Erik Meier Andersen, Anne Fausbøll og Hanne Larsen fortsætter, med
mindre lokaludvalget beslutter andet.
6. Sankt Hans Aften på Damhusengen
Formålet var at skabe et hyggeligt familiearrangement. Arrangementet var besøgsmæssigt en stor
succes. Med et par tusinde gæster, godt vejr, god tale, god musik, et flot bål og mange aktiviteter
for børn, blev det et af de bedste sankthans arrangementer i mange år. Der var mange besøgende
i Lokaludvalgets telt og en del materiale blev uddelt.
Arrangementet var målrettet mod hele familien og med de forskellige aktiviteter levede det op
forventningerne. Alle tidspunkter blev overholdt. Dette gjaldt både med hensyn til opbygningen og
oprydning af festpladsen samt afviklingen af selve programmet.
Med over et par tusinde besøgende og en god stemning, aktiviteter for børn og voksne samt en
stemningsfuld afslutning med bål, sang og tale blev succeskriteriet opfyldt.
Budgettet blev overholdt.
Der var et godt samarbejde mellem FDF’erne og Lokaludvalget, der ville være ønskeligt at kunne
gentages næste år. Lokaludvalgets deltagelse med en større bod kan godt gøres bedre, men det

kan være svært at skaffe mandskab til netop en sankthans aften. Lokaludvalget bør prioritere
dette arrangement i 2015.
7. Sundhedsuge 2014
Formålet var at udbrede kendskabet til sundhed bedt, og at oplyse om hvilke tilbud der er i
bydelen.
Målet er at opnå mere aktive borgere, der bruger de tilbud, der findes i Vanløse. Lokaludvalget
understøtter KK’s sundhedspolitik ”Længe Leve Livet”, og arbejder for at skabe bedre rammer for
aktive borgere.
Målgruppen var stor: Borgerne i Vanløse, i alle aldersgrupper. Vi vil vise borgere de mange
forskellige motionsformer, og give ideer til hvordan man lever sundt. Projektet blev til i
samarbejde med bl.a. sammen med Sundhedshuset.

Helt overordnet var planerne til projektet større end vi reelt kunne løfte, og særligt lokaludvalget
arrangement på pladsen foran Sundhedshuset var et meget stort arbejde, der ikke gav det
ønskede fremmøde. Vi nåede ikke helt så bredt ud som ønsket, men særligt kataloget over
aktiviteter nåede bredt ud til mange borgere.
Koordinering af aktiviteter var en stor opgave, både i forhold til program for ugen, og særligt for
arrangement på pladsen.
Budgettet blev overholdt.
Lokaludvalget sundhedsgruppe vil gerne arbejde videre med projektet, men måske i en lidt anden
form.
8. Byttemarked juni & november 2014
Byttemarkeder er med til at fremme direkte genbrug og øge forståelsen for bedre
ressourceforbrug og glæden ved at give og få – omkostningsfrit og til fælles glæde. Projektet
henvender sig til bydelens borgere bredt set.
Begge byttemarkedet var en succes. Omkring 350 besøgende pr. marked og der blev byttet
omkring 1.5 ton ting og sager.
Tidsplan og budget blev overholdt, vi nåede målgruppen.
Det anbefales af lokaludvalget fortsætter arbejdet med byttemarkeder: Det er ved at være en
tradition at der afholdes halvårligt byttemarked i Vanløse. Og besøgsantallet ligger omkring 300350 besøgende.

9. Sharing CPH: Grønt byrum
Der blev i vinteren 2013/14 etableret 4 plantekasser på tagterrassen og et byhavefællesskab, der
plejer og passer kasserne i samarbejde med Kulturstationen. Arbejdet med havefællesskabet og
plantekasserne er endnu under etablering og er i gang med at finde sin form. Plantekasserne skabt
masser af biologisk liv på tagterrassen (sommerfugle, bier, humlebier, biller, mariehøns, larver
mm.) Men der har endnu ikke været afholdt grønne arrangementer. Projektet laves i samarbejde
med Kulturstationen og Spisehuset, og henvender sig til de borgere der i forvejen bruger
kulturstationen samt nye målgrupper.
Vi nåede bredt ud til målgruppen; havefællesskabet taler til forskellige typer af mennesker.
Tidsplan og budget blev overholdt
Der er blevet skabt et mere indbydende grønt rum, der bruges af flere af byens Der er skabt en
fysisk ramme, som kan prioriteres løbende.
10. Sharing CPH: Naturture/ Miljøfestival & bilaug
Natur og Miljøgruppen/Havegruppen arrangerede 3 lokale ture i juni måned. Arrangementet er en
forlængelse af et vellykket projekt fra sidste år kaldet ’naturture’ og er et tilbud til alle Vanløses
borgere om at komme ud i eksisterende naturområder i bydelen og (gen)opleve og lære noget om
de nære naturområder. Formålet er at skabe interesse og forståelse for natur og
natursammenhænge og på sigt at få de lokale borgere til at kere sig og engagere sig i deres
nærområde og bidrage til en bæredygtig udvikling. Helt konkret indkøbes materialer til etablering
af bistader på Engen, og der oprettes et bilaug, der uddannes til, på sigt, at passe Engens bier og
derved være medvirkende til at skabe og bevare biodiversiteten i området.
Projektet var en del af den samlede Miljøfestival i 2014.
Der er blevet afholdt 3 ture, og etableret et bilaug. Der blev afholdt 2 velbesøgte ture i private
haver, hvor der blev udvekslet erfaringer og ideer.

Vi nåede ud til målgruppen, og projektet har skabt et netværk af natur-interesserede. Tidsplan og
budget blev overholdt.
Det anbefales at lokaludvalget arbejder videre med de grønne ture i bydelen.
11. Informationsmøde om Albertslundruten
Lokaludvalget har siden udarbejdelse af bydelsplanen arbejdet for, at forholdene på Hyltebjerg
Allé, samt overgangen over Grøndals Parkvej forbedres, idet strækningen er en del af
Cykelsuperstien. Der er afsat midler i Budget 2014, og Teknik og Miljøforvaltningen har udarbejdet
et forbedringsprojekt indenfor de givne rammer, af økonomisk, juridisk m.v. karakter.

Formålet var at lave en platform for lokal dialog om projektet, for de der færdes på strækningen.
Teknik og Miljøforvaltningen er samarbejdspartner.
Mødet blev holdt på Hyltebjerggård, med ca. 30 deltagere og levede op til formålet. Tidsplan og
budget blev overholdt.
Det er ikke relevant at arbejde med projektet i 2015.
12. Vanløse åbner dørene (ikke gennemført)
13. Økologisk høstmarked & Vanløse deler frugten
Projektet understøtter formålet med den lokale miljøopgave; at gøre det nemmere at handle
mere miljømæssigt korrekt og udnytte de eksisterende ressourcer, så de ikke går til spilde.
Projektet ville være med til at skabe rammerne for udvikling af fællesskab og engagere bydelens
borgere i udviklingen af et grønnere Vanløse, hvor vi i fællesskab kan sikre at de gode danske
frugter udnyttes og ikke går tabt. Samtidig får deltagerne i år mulighed for at deltage i et økologisk
høstmarked, som giver borgerne mulighed for at forsyne sig med lokale danske råvarer.
Projektet henvendte sig bredt til bydelens borgere og med fokus på børnefamilier og haveejere. Vi
ønsker at skabe fællesskab på tværs i bydelen. Projektet blev til i samarbejde med Københavns
fødevarefællesskab.
Projektet levede op til formålet: Der var mellem 400-500 deltagere, som var nysgerrige og
interesserede.
Deltagerne var et bredt udsnit af forskellige Vanløseborgere, børn, voksne og ældre.
Tidsplan og budget blev overholdt. Der var en god stemning og der var spørgelystne borgere og en
enkelt har efterfølgende valgt at deltage aktivt i arbejdet med Kulturhaven. Der er skabt grobund
for en god tradition, dog vil arrangementerne ’Vanløse deler frugten’ og ’Økologisk Høstmarked’
blive skilt ad fremover, og evt. ikke begge blive afholdt som lokaludvalget egne projekter.
14. Borgermøde om tryghed i hjemmet og på gaden for ældre.
Formålet var alene at medvirke til at skabe tryghed i bydelen Vanløse for ældregruppen og andre
svage borger i Vanløse, ved at holde et offentligt møde med oplæg fra politiet om hvordan man
selv kan forebygge bl.a. tricktyveri. Målgruppen var ældre og svage grupper i Vanløse bl.a set med
tiltagende tricks tyverier i bydelen. Mødet blev holdt sammen med Seniorklubben Vanløse.

Tidsplan og budget blev overholdt, vi nåede ikke op på det ønskede antal deltagere og fremover
kan det overvejes om den slags arrangementer hellere skal holdes i Sundhedshuset.
15. Cykelstikortlægning (ikke gennemført)

16. Cykelparkering på Frode Jakobsens Plads (ikke gennemført)
17. VLU-indslag til Damhustræf
Damhustræf for alle søen og engens brugere og aktører er en tradition i Vanløse, der samler
bydelens aktive naturforeninger på Naturens dag. Hensigten med naturens dag er at sætte fokus
på lokale naturoplevelser for børn og voksne.
Formålet er at understøtte de lokale foreninger og netværk der arbejder frivilligt med natur og
miljø i Vanløse bydel. Samt aktivt at involvere og informere Vanløses borgere og skabe interesse
for bydelens natur og dyreliv.
Målgruppen var børnefamilier og andre interesserede. Projektet blev til i samarbejde med bl.a.
Enggruppen, Damhusengens Bilaug samt Energi- og Vandværkstedet.
Damhustræffet var velbesøgt og det virkede godt at foreningerne inviterede bydelens børn og
voksne til en snak om bydelens natur, hold naturen ren og parkernes fremtidig udvikling.
Tidsplan og budget blev overholdt, der blev skabt netværk på tværs af bydelen. Flere begejstrede
børnefamilier fik mere viden om deres nærmiljø og flere af byens naturforeninger stod under
samme teltdug og fortalte om bynaturen. Det virkede godt at invitere bydelens børn til rulle
vokslys, således kunne man samtidig fortælle om bierne og deres bestøvningsarbejde.
Damhustræf er en tilbagevendende tradition, og det anbefales at lokaludvalget fortsat deltager i
en eller anden form.
18. Gæstebud
Lokaludvalget lavede igen i 2014 et gæstebud, for at synliggøre at lokaludvalget har fokus på
udsatte, ensomme og sociale problemer i bydelen. Formålet er at give ensomme og udsatte en
god og positiv dag med hygge og god mad. Ensomme i Vanløse Bydel. Projektet henvender sig til
ensomme og udsatte borgere i bydelen for at de også skal føle at lokaludvalget har fokus på dem
og deres problemer, samt at synliggøre at lokaludvalget har fokus på udsatte, ensomme og sociale
problemer. Vores ønske til projektet er at vi får budskabet bredt ud, så der igen i år deltager 60-70
personer fra målgruppen i arrangementet, samt at lokaludvalget synliggør at vi har fokus på
sociale problemer i bydelen.
Projektet blev i 2014 lavet i Kulturstationen, med mad fra Cafe Spisehuset.
Tidsplan og budget blev overholdt, og det var på mange måder en god oplevelse at holde
arrangementet i Kulturstationen, bl.a. gav det mindre praktisk arbejde til arrangørgruppen.
Projektet har to målgruppen; ensomme/folk, der har tid midt på dagen og hjemløse/udsatte
borgere. Oplevelsen var at vi i år ikke så mange af de mest udsatte/hjemløse, men i højere grad
lavede et hyggeligt arrangement for folk, der havde brug for det.

Det anbefales at lokaludvalget også i 2015 arbejder med et gæstebud/jule-arragement, men den
endelig form skal drøftes i forhold til hvilken målgruppe vi har.
19. Juletræ
Vanløse Lokaludvalg har gennem mange år stået for den årlige tradition, med at tænde og samle
bydelens borgere omkring juletræet på Vanløse Torv, for at markere Vanløse Lokaludvalg er
“bydelens” samlingspunkt.
Målgruppen var og er primært børnefamilier i Vanløse, og formålet er at fastholde en tradition i
bydelen, som er med til at styrke bydelsidentiteten.
Der er ikke nogen samarbejdspartnere.
Tidsplan og budget blev overholdt, den eneste udfordring i 2014 var at der var lidt for få slikposer.
Vi har i mange år arbejdet med 300 poser til uddeling, og det har svinget op og ned, og sidste år
2013 udleverede vi 268 poser. (Vides fordi overskydende afleveres til institution). Normalt har vi
ligget omkring fra 200-250 stk. meget afhængig af vejret. Den øgede uddeling i 2013 mente vi
kunne tænkes der ikke var juletræ på Godthåbsvej, dette er der i 2014, så derfor blev 300 stk
poser bibeholdt. I år manglede vi mellem 50 – 60 poser. Fremover kunne julemanden ved uddeling
flyttes med en bedre baggrund ved juletræet.
20. Tryghed i Vanløse.
Formålet med projektet var at indsamle viden om hvad der kan forbedre trygheden i Vanløse. VLU
fokuserede på at høre børn og unge om hvad der kan forbedre deres tryghed. Et element i
projektet var at finde projekter, der kan indmeldes til en særlig pulje for mindre anlægsprojekter,
der kan skabe større tryghed. Vi kontaktede i første omgang børn og unge via skolernes
etablerede elevråd, for at vi hørederes mening og oplevelser af at færdes i Vanløse som børn og
unge. Desuden lavede vi en Tryghedsvandring den i november.
Tryghedsvandringen var en succes, med ca. 15 deltagere, og deltagelse fra både lokal politiet, SSP,
TMF og mange borgere.
Dialog-forløbet med skolerne var ikke en succes; der mødte ingen repræsentanter op til det
planlagte møde. Vurderingen er at vi fremover skal bruge mere tid på at tage direkte til kontakt til
skolerne, eks. via kontaktlærere for de enkelte klasser.
Tidsplan og budget blev overholdt.

