Østerbro Lokaludvalg
Ansøgningsskema for puljemidler på Østerbro
Projektets titel:
Termografering af bygninger på ydre Østerbro
Arrangørs navn:
Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v.
Arrangørs adresse:
Soldalen 12, 2100 København Ø
www.solvaenget.dk

Kontaktperson (avn, adresse og telefonnummer, email):
Ulrik Danneskiold-Samsøe
T: 39 29 61 30
Soldalen 12
M: 31 37 61 30
2100 København Ø
W: www.solvaenget.dk
E: ulrik@danneskiold-samsoe.dk
Ansøgt beløb: 23.000 DKK
Evt. søgt eller bevilget støttebeløb fra anden side:
Der er ikke søgt støtte fra anden side.
Evt. egen medfinansiering:
Projektet har både almen interesse for bygningsejere på Østerbro og for ejerne af de konkrete
bygninger. Der foreslås følgende deling af finansieringen:
• Medlemmer af Ejerlauget, 67 % af de samlede omkostninger: 46.500 DKK
• Østerbro Lokalråd puljemidler, 33 %: 23.000 DKK
I alt samlede projektomkostninger: 69.500 DKK
Tid og sted for projektets gennemførelse:
December 2010 – marts 2011 på Ejerlaugets medlemmers bygninger
Kort beskrivelse af projektet:
Se vedhæftede projektplan

Målgruppe:

Boligejere på Østerbro

Formål:
At beskrive potentialet for besparelser på varmeforbruget ved gennemførelse af en systematisk
måling af varmelækagerne i bygningernes klimaskærm
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Er projektet primært: (sæt kryds)
etværksdannende

Dialogskabende

x

Bydelsrettet

Hvordan er projektet netværksdannende/dialogskabende/bydelsrettet?
Vores tilsyneladende – udefra set - ens bygninger har sandsynligvis meget forskellig grad af
varmeisolering. Ved at anskueliggøre isoleringen gennem konkrete billeder vil der opstå en
dialog om det fornuftige i, at investere flere penge i bedre isolering.
Tidsplan:
December 2010/januar 2011: Termografering af bygninger og dokumentation heraf
Februar/marts 2011: Fremstilling af illustrativ og letforståelig dokumentationsfilm til up-loading
på Østerbro Lokaludvalgs hjemmeside
Handleplan for hvordan projektet gennemføres:
Se vedhæftede projektplan
Aktiviteter:
Se vedhæftede projektplan
Budget (med forventede udgifter og indtægter og evt. medfinansiering). Kan også
vedlægges separat):
Se vedhæftede projektplan
Forventede resultater:
Se vedhæftede projektplan
Egen plan for evaluering af projektet:
Se vedhæftede projektplan
Plan for formidling og offentliggørelse af projektets erfaringer og resultater:
Se vedhæftede projektplan
Samarbejdspartnere: Se vedhæftede projektplan
Sæt X, hvis uddybende projektbeskrivelse vedlægges: X
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Ansøgningen skal vedlægges følgende:
• en kopi af ansøgning om støtte fra anden side samt evt. svar
Ansøgningen skal sendes enten pr. brev eller e-mail til:
Østerbro Lokaludvalg
Randersgade 35, parterre
2100 København Ø
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk
mail: oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk
Persondataloven forpligter Københavns Kommune til at oplyse dig om, at
lokaludvalget ved behandlingen af din ansøgning vil behandle personoplysninger
om dig helt eller delvist ved hjælp af EDB. Oplysningerne behandles med det
formål at træffe afgørelse i anledning af din ansøgning. Hvis du beder om det,
har du ret til at få oplyst, hvilke oplysninger lokaludvalget behandler.
Henvendelse herom bedes rettet til lokaludvalget på ovenstående adresse.

Samtykkeerklæring:
Ved ansøgning om støtte hos Østerbro lokaludvalg, skal du være opmærksom på
følgende forhold:
•

•

•

at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet af
Østerbro lokaludvalg på et offentligt møde i forbindelse med afgørelsen om
udbetaling af støtte,
at oplysninger om formål, dit navn, evt. firmanavn, din adresse samt
størrelse af støttebeløb vil blive offentliggjort på lokaludvalgets
hjemmeside på Internettet.
Ved indsendelsen af ansøgningen giver du dit samtykke til ovenstående.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til
lokaludvalget på ovenstående adresse.

Dato:

Ulrik Danneskiold-Samsøe
Formand for bestyrelsen

Erik Winther
Kasserer

Kaj Toft
Bestyrelsesmedlem

3

Østerbro Lokaludvalg

4

