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E-postformulär

Föreningens eller organisationens namn

Åkersberga Trädgårdssällskap

Organisationsnummer

802430-5354

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

E-post

Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag

Vi har med pengar från Arvsfonden byggt upp
"Barnens trädgård - ett klassrum utomhus". Vi har nu flera klasser ifrån skola och förskola som odlar om
pallkrage hos oss. Vår ambition är att vidareutveckla den pedagogiska möjlighet som finns på Länsmansgården
för barn o unga. Vi har av pedagogerna på Göteborgs Botaniska fått löfte att kopiera " kretslopps-väskor" som
de själva använder i sin egen undervisning av 10000 barn om året i Västra Götalandsregionen. Denna väska
kan också lånas ut till intresserade lärare  för egen undervisning.  Väskan innehåller pedagogiska hjälpmedel
för lektioner om kretsloppet
Vi hoppas att vi centralt i Riksförbundet kommer att fåmedel för att utveckla denna typ av verksamhet över hela
landet. Jag som ordförande i Riksförbundet skulle gärna använda Länsmansgården som pilotprojekt i en
satsning på barn och unga

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)

Vi vill anskaffa material för att erbjuda pedagoger och andra medlemmar stöd i att lära ut om kretsloppet för
jord via kompostering och varför vi odlar i ett fyraårigt växelbruk. Material för kunskap om pollinering och vikten
av bin för detta. Bin finns på gården som studiematerial och ev också material om vattnets kretslopp vid vår
damm på Länsmansgården. Vi har i vår lada ett litet klassrum att sitta i om det regnar.

Motivera förslaget

Barn behöver idag inte bara läsa sig till kunskap det är viktigt att de konkret kan se och känna vad som händer
vid viktiga processer. Det är också viktigt att barn rör på sig vilket de måste göra för att delta denna
undervisning
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Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem

Aktiviteten just nu är att få medel  centralt från Arvsfonden för att tillsammans med redan fungerande
verksamheter i Sverige bygga en kunskapsbank digitalt men också att visa på hur kunskapen kan förmedlas
konkret ute i olika verksamheter

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas

Vi kan i dag inte redovisa detta då Arvsfonden preliminärt tar sitt beslut i Januari. Våras avsikt är att bygga upp
lektionskitt/väskor att låna ut till de pedagoger eller andra som vill ha undervisning i trädgården. Ev behövs
också stora informationsskyltar i plåt för att visa processen i kretsloppet för jord.

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål

Vi har i vårt centrala projekt ansökt om medel för att utvärdera projektets verkan. Då Länsmansgården skulle bli
ett pilotprojekt kommer denna ev satsning att följas upp för lärdomar kring hur verksamhet kan byggas upp i
Sverige

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?

Ja

Nej

Om ni har sökt eller fått ytterligare bidrag för insatsen, så berätta var

Inte för materialet i väskorna eller ev. plåtar



Bilaga till inlämnad ansökan från Åkersberga Trädgårdssällskap om stöd till miljövårdsarbete 

Anläggning i Barnens trädgård för demonstration av biologiskt kretslopp. 

Tre små komposter (tre pallkragar på höjden i varje) som visar olika stadier i nedbrytning av 
biologiskt avfall. 

Kostnad per kompost:  
Tre pallkragar (små, svarta 60x80 cm)  360: - 
Benställning      320: - 
Botten     199: - 
Nät för täckning    249: - 

Totalt för tre 3*1 128 = 3 384 

Kostnad per Informationstavla  3 000: - 
(tavla 122x90 cm, stolpar, tak) Totalt för tre 3* 3 000 = 9 000  

Cementfundament med nedgrävning  2 000:- 
Totalt för tre 3*2 000 = 6 000

Informationstext till tavla, konstnärligt utförd   10 000:- 
Totalt för tre 3*10 000 = 30 000 

Tre komposter med infotavlor totalt 48 384 kr 

Vattnets kretslopp 

Två tavlor vid dammen som illustrerar vattnets kretslopp i naturen. 
Kostnad per tavla: 
Tavla    3000: -  
Stolpar och nedgrävning av fundament   2000: - 
Informativ illustration 10 000: - 

  S:a kr.  15 000 

Två tavlor 30 000 kr 

Pedagogisk väska för dessa kretslopp 

Väska  2 500 
Innehåll (liten kratta, spade, och handskar) 
Samt övrigt pedagogiskt material 1 000 

Väska för undervisning totalt 3 500 kr 

Ansökan som helhet totalt 81 884 kronor 

/ordförande i ÅTS 
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