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Ansökan om kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Trädgårdssällskap

Rubrik som förklarar vilket arrangemang som ni söker bidrag för (endast ett arrangemang per ansökan)
Föredrag på temat: Branta sluttningar - problem eller tillgång?

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
2020-05-07

Plats för arrangemanget
Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6B

Beskriv arrangemanget som bidraget söks för
Vi har bjudit in Cajsa Lundin, trädgårdsdesigner från Form och Funktion i Järfälla. Cajsa har kommit att arbeta mycket med slänter för både byggföretag och privatpersoner.
"Det viktigaste är att man använder sina nivåskillnader till något upplyftande", säger Cajsa. Det finns så mycket man kan göra med en slänt, så att den blir till något positivt som lyfter trädgården rent estetiskt.
I en slänt kan du t.ex. odla i terrasser, pallkragar eller bara som den är. Genom att blanda högt och lågt skapas en dynamik i slänten som gör den vacker året om. Kanske kan man klämma in en sittplats, lekyta,
en spektakulär trappa eller damm mitt i slänten. Man kan skapa hemliga gömslen eller en scen som inbjuder till uppträden. Med en slänt i trädgården kan man verkligen skapa trädgårdskonst i den högre skolan.
Cajsa visar bilder och berättar om olika lösningar vad gäller material och ger oss tips på växter som trivs i släntmiljöer. Det viktiga är att växterna inte blir för höga eller svårskötta i den sluttande miljön.

Beskriv vilket syfte arrangemanget har och hur ni planerar att uppnå syftet
Det finns gott om sluttningstomter i Tyresö, vilket ofta ses som ett problem. Genom att anlita en kunnig och inspirerande föreläsare, vill vi ge deltagarna verktyg, idéer och inspiration att
göra något vackert, roligt eller spännande av sin slänt.

Beskriv vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till och hur ni planerar att attrahera den målgruppen
Vi vänder oss till tomt- och trädgårdsägare i Tyresö med omnejd. Vi vill se många som är nyfikna på vad man kan göra med en slänt som kanske bara är till förtret. Att
få idéer med praktiska lösningar som gör att man kan skapa något annorlunda eller spännande av sin slänt. Vi ser gärna även trädgårdsälskare som vill lära mer om
trädgårdsdesign.
Förutom vårt eget medlemsprogram och webbsida, annonserar vi i olika eventkalendrar, t.ex. Tyresö kommuns evenemangskalender, Mitt i Tyresö/På Gång, i olika
trädgårdsforum på internet och Facebook, samt Tyresöradion. Flera av våra medlemmar sätter dessutom upp affischer inför föredragen i närheten där de bor.

Uppge eventuella medarrangörer eller samarbetspartners samt hur de planerar att bidra till arrangemanget

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, som ger oss ett litet bidrag varje år, ca 2 000 kr.
Bidragen får vi för vissa föredrag, cirklar och eventuellt workshops, men vi vet aldrig i förväg för vilka
aktiviteter eller hur mycket vi får.
Övriga upplysningar

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till ansökan
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Nedan anger ni storleken på respektive intäkt och omkostnad som behövs för att genomföra arrangemanget. E tjänsten beräknar underskottet som återstår när alla intäkter och omkostnader är angivna. Underskottet utgör det
ansökta beloppet. Har ni ingen beräknad intäkt/omkostnad ange 0.

Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter/avgifter
3 900

Eventuell medfinansiering
0

Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
7 850

Resor/transporter
0

Lokalhyra
880

Hyra utrustning/material
0

Marknadsföring
100

Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
820

Specificera övriga kostnader

Fikakostnad 700 kr samt avtackning av föreläsaren 120 kr
Summa budget för ansökan
Summa intäkter
3 900

Summa kostnader
9 650

Egen finansiering anges här
2 750

Ansökt belopp
3 000
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