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Oplysninger om ansøger
Ansøger
Ansøgertype

Forening

Navn på forening/virksomhed/organisation

Padborg Torvecenter Forening

CVR-nummer

84866768

Adresse

Torvegade

Postnr.

6330

By

Padborg

Kontaktperson

Pernille Hansen

E-mail

klokkeblomsten@outlook.com

Telefon (Kontaktperson)

29828914

Ansøgning til Bæredygtighedspuljen
Ansøgning
Titel på projektet

Padborg Torvecenters bæredygtige sansehave og læringsmiljø

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte Anne Pagh på tlf 73 76 72 89
Du kan også læse mere om Bæredygtighedspuljen og kriterierne for at søge på vores hjemmeside - indsæt link
Projektet
Beskrivelse af projektet

Se uploaded fil.

Startdato

01-10-2020

Slutdato

31-05-2021

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Hvem gennemfører projektet

Projektet gennemføres af Padborg Torvecenter Forening, lokale håndværkere samt
vores frivillige korps.
Hovedansvarlige i Torvecenteret er Pernille Hansen (Klokkeblomsten) og Rie Meyer
(Guldsmed).

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Projektet synliggøres ved sin tilstedeværelse i Torvecenteret og er til fri afbenyttelse
for alle interesserede.
Undervejs i projektets tilblivelse, vil vi tage billeder og lægge dem på Facebook og
Instagram, således at det vækker folks interesse og at de kan følge processen.
Der udsendes en pressemeddelelse til de lokale aviser efter projektets tilblivelse og
vi afholder et event for at markere at projektet et fuldført.

Hvordan skal projektet leve videre efter
projektperioden

Projektet lever videre efter projektperioden via Padborg Torvecenter Forenings
medlemmer og frivilligkorps. Der anvendes vedligeholdelsesfri materialer og plantes
blomster som kommer år efter år og dermed er projektet bæredygtigt i sig selv.

Puljekriterier
Marker det eller de temaer, som projektet
understøtter

Læring og kompetencer, Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling, Bæredygtig
vækst og virksomhedssamarbejde, Cirkulær økonomi, deleøkonomi og bæredygtige
indkøb

Verdensmål
Markér det eller de verdensmål, som projektet
understøtter

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 15.
Livet på land, 17. Partnerskaber for handling
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Finansiering
Hvilket beløb søges der om?

191250

Hvad er de samlede forventede omkostninger
ved projektet?

255000

For at søge støtte fra Bæredygtighedspuljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af det samlede beløb.
Angiv den samlede medfinansiering neden for.
Angiv den samlede medfinansiering (beløb)

63750

Angiv nedenfor om du ønsker medfinansiering
fra et af kommunens fagudvalg

Jeg søger ikke medfinansiering til projektet.

EKSTRA DOKUMENTATION
Ekstra dokumentation

Beskriv kort indholdet i dokumentet: Drivhus
Ekstra dokumentation: st578010_00-sz-160x120_f2f2f2.jpg
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Blomsterkasser/bænke Nørreportkvarteret
Ekstra dokumentation: 99557007_141627964140726_6405320346135691264_o.jpg
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Læringstavle 1
Ekstra dokumentation: 98203755_263180461728133_5374111484483731456_o.jpg
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Læringstavle 2
Ekstra dokumentation: 97990802_263179655061547_2865089377975926784_o.jpg
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Læringstavle 3
Ekstra dokumentation: 98203755_263180461728133_5374111484483731456_o.jpg
Beskriv kort indholdet i dokumentet: Barn der vander jordbærplanter
Ekstra dokumentation: IMG_3638.JPG

Evaluering af ansøgning
Ansøgningen bevilges (beløb)
Begrundelse
Kommentarer til ansøgningen (intern)
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Ansøgitlbæredyhpuj.f

Beskrivelse af projekt:
Padborg Shopping afholdt d. 16.01.2020 borgermøde på Valdemarshus. Formålet med mødet var, at få en
konstruktiv dialog om Padborg Torvecenters fremtid og afsøge borgernes ønsker til fremtidens
Torvecenter. I denne proces har styregruppen for borgermødet arbejdet videre med kortsigtede, små
drømme og langsigtede, store drømme.
Med etableringen af projektet ønsker vi, at sikre en bæredygtig udvikling og vækst i Padborg Torvecenter –
både til gavn for borgerne, dvs. social bæredygtighed og for de lokale virksomheder og foreninger, dvs.
økonomisk bæredygtighed.
Ift. den økonomiske bæredygtighed, oplever vi, at vores lokalbefolkning ønsker at handle lokalt og støtte
lokale producenter og initiativer. For at fastholde og udvikle denne tendens i Padborg, ser vi det
nødvendigt, at vi i Torvecenteret lytter til befolknings drømme og yder en indsats for at skabe nogle gode
rammer – at vi skaber et hyggeligt mødested på tværs af alle generationer.
Økonomisk og social bæredygtighed hænger unægtelig sammen. Hvis lokalbefolkningen har det godt i det
lokale miljø, så smitter dette også af på det lokale forretnings- og foreningsliv – og omvendt.
Anvendelsesmulighederne for projektet er mange og åbner op for endnu flere samarbejdsmuligheder
mellem lokalbefolkningen, de forretningsdrivende, dagtilbuddene, museerne og det lokale foreningsliv.
Projektet er i sig selv bæredygtigt. Det lever videre når projektet er afsluttet, da det er lavet ud fra
bæredygtige principper og kan anvendes hele året. Der anvendes vedligeholdelsesfri materialer og plantes
blomster som kommer år efter år. Projektet udføres af lokale håndværkere med hjælp fra Padborg
Torvecenters medlemmer samt frivilligkorps.
I projektet indgår der også læring og kompetenceudvikling på flere niveauer. Der er mulighed for at lære
om følgende:









Affaldssortering og genanvendelse
Farver
Blomster
Dyr
Regnefærdigheder
Sanserne
Bæredygtighed og hvordan vi passer på vores natur
Fra jord til bord

Med denne ansøgning til bæredygtighedspuljen søger vi økonomisk støtte til at realisere nogle af de
kortsigtede, små drømme:






Mere læ
Kroge/bænke/plateauer til at sætte og hygge sig ved
Leg/læringsmiljø for børn i alle aldre
Flere planter og blomster
Sammenhæng og samarbejde
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Vi ønsker at etablere følgende:









Bænke/platforme + blomsterkummer
Læhegn/afskærmning/ophæng af læringstavler
Plakater/læringstavler
Fuglehuse i forskellige farver
Sansehave
4 polycarbonat drivhuse med sokkel og diverse tilbehør
Vandopsamling + vandkander
Affaldssorteringsstativer + tænger + poser

Herunder uddybes delelementerne:
Bænke/platforme inkl. Blomsterkummer udarbejdes i samarbejde med en lokale tømrer, med inspiration til
blomsterkasser og bænke i Nørreportkvarteret i Aabenraa. Disse produceres i vedligeholdelsesfrit materiale
og med hjul under, så de kan skubbes og flyttes rundt i centeret. Blomsterne der plantes er flerårige og skal
derfor ikke skiftes år efter år. Klokkeblomsten står for tilplantning af kummerne og butikkerne i
Torvecenteret hjælper alle med at holde kummerne fri for ukrudt. Indholdet i blomsterkummerne er
tilpasset, således at de passer til læringstavlerne, f.eks. således at der plantes sommerfuglebuske i
nærheden af læringstavlen med sommerfuglene – se vedhæftede billeder.
Læhegn/afskærmning af ligeledes laver i vedligeholdelsesfrit materiale. Disse anvendes til at skabe læ og
samtidig bruges de til ophøng af læringstavler.
Plakater/læringstavler købes ved virksomheden Optiwork Aps, Aabenraa. Disse opsættes i samarbejde med
tømreren. Disse har til formål at opbygge læring og kompetencer for børn i alle aldre, f.eks. farvelære,
sansestimulation, regnefærdigheder mm.
Fuglehusene produceres af en lokal mand, som samler ind til fordel for Julemærkehjemmet Fjordmark i
Kollund. Disse males i forskellige farver og skal understøtte læringstavlen med fuglene.
Sansehaven bygges ligeledes af en lokal tømrer. Denne har til formål at stimulere og udvikle alle børnenes
sanser – både i form af duft, farver, smag mm. Sansehaven kunne sammen med øvrige tiltag være
udflugtsmål for alle pasningstilbud. Vi ønsker her at indgå et samarbejde med lokale landmænd, ift. at
kunne få sponsoreret jordbærstiklinger mm. Desuden ønsker vi at plante blomster som sikrer bestanden af
insekter i området.
Drivhusene er lavet i polycarbonat, dvs. at børnene ikke kan komme til at skære sig. De samles af vores
frivilligkorps og kan have flere funktioner. Om sommeren kan de lokale pasningstilbud hjælpe med at passe
et drivhus og lære fra jord til bord. Uden for sommersæsonen kan drivhusene bruges til vores
arrangementer i Torvecenteret – f.eks. til julemarked og Halloween, hvor lokale foreninger eller
erhvervsdrivende kan bruge det som butik/udstilling. Drivhusene laves på en stabil bund, der gives os
mulighed for at flytte dem rund i centeret, så de har den anvendelse vi ønsker.
Vandopsamling og vandkander er for at klimasikre vores vandforbrug til sansehaven, blomsterne og
drivhusene. Således samler vi regnvand op og alle, inkl. børnene, har mulighed for at vande blomster og
drivhusene – således undgår vi unødig brug af vores rene drikkevand.
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Affaldssorteringsstativerne indeholder tænger og poser til indsamling af affald samt mulighed for at
bortskaffe og sortere det fundne affald. Disse laves børnevenligt, således at børn allerede fra en tidlig alder
lærer om at passe på miljøet.
Vi ønsker ikke at søge om medfinansiering, da vi selv gerne vil samle de 25 % ind til projektet. Vi mener, at
det netop er en måde at foreninger, befolkningen, virksomhederne m.fl. kan føle ejerskan for projektet fra
start. Dette er ligeledes en god måde at skabe synlighed om projektet og samtidig vise, at vi arbejder aktivt
på et attraktivt og bæredygtigt Torvecenter.
Vi har vedhæftet billeder til inspiration, så vi kan illustrere vores ideer.
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Budget-ansøilbæryhpj(G).f

Budget – ansøgning bæredygtighedspuljen

Læringstavler (Optiwork ApS)
Læhegn/afskærmning/ophæng af læringstavler
Fuglehuse i forskellige farver
Sansehave
Bænke/platforme + blomsterbed
4 drivhuse m. sokkel + polycarbonat
Vandopsamling + vandkander
Skraldsortering/opsamlerstænger/stativ til poser
I alt ex. Moms
Moms (25%)
I alt inkl. moms

Beløb
8.000,00 kroner
20.000,00 kroner
4.000,00 kroner
24.000,00 kroner
120.000,00 kroner
20.000,00 kroner
4.000,00 kroner
4.000,00 kroner
204.000,00 kroner
51.000,00 kroner
255.000 kroner
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st57801_-z6x2f.jpg
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9570_14623o.jpg
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9820375_614o.jpg
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97082_63154o.jpg
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IMG_368.jpg
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