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Sammen gør vi Hvidovre grønnere

Inspirationsdagen d. 4. juni
… bød på både udflugt til Naturcenter Quark og foredrag med livsstilseksperten Christine
Feldthaus i Medborgersalen.
I Quark blev vi introduceret til alle naturcenterets projekter i kommunen – der er eksempelvis
dagligt flere skoleklasser på besøg til naturfaglige aktiviteter med overskrifter såsom ’Spis dit
ukrudt’, ’Papir og træ’ og ’Alternativ energi’. Desuden kører Quark lige nu et forløb, hvor
mange daginstitutioner får besøg, og gennem en ’affaldsorm’ bliver der i børnehøjde fortalt
om, hvordan man kan sortere sit affald, og hvorfor det er vigtigt at gøre.
I Medborgersalen gav Christine Feldthaus os konkrete forslag til, hvordan vi kan reducere
vores CO2-forbrug i dagligdagen, og lagde også ærligt vægt på de udfordringer, hun selv har
mødt i forsøget på at leve mere bæredygtigt.
Ved en afsluttende opsamling på foredraget med tilhørerne kunne Feldthaus konstatere, at
Hvidovre Kommune allerede er rigtig godt på vej, når det kommer til CO2-reducerende fokus i
vores ejendomme, men at vi også kan gøre langt mere for at reducere det private
ressourceforbrug.
Tak til alle Jer, der deltog i Inspirationsdagen for at gøre det til en lærerig og hyggelig dag!
Rådhuskampagne
I efteråret lancerer vi en stor ’feje-for-egen-dør’-kampagne på hele Rådhusgrunden.
Kampagnen vil både omhandle vores energiforbrug og affaldssortering, og sigter imod at gøre
alle ansatte i den kommunale organisation (endnu) bedre til at spare på ressourcerne i
arbejdstiden, og give inspiration til også at gøre det derhjemme. I vil høre meget mere om
projektet i løbet af efteråret.
Tværkommunale kurser
Efteråret byder ligeledes på tværkommunale erfaringsudvekslingskurser for
klimaambassadører i daginstitutioner og de kommunale bygningers tekniske
servicepersonale i kommuner i og omkring Hovedstadsområdet. Der findes rigtig mange
spændende klimaprojekter i kommunerne omkring os, og formålet med kurserne er således at
få inspiration fra andre kommuners klimaambassadører til både tekniske og adfærdsmæssige
tiltag, og at dele udfordringer og gode eksempler fra hverdagen som klimaambassadør. Der er
stadig pladser på kurserne, så har I ikke givet tilbagemeldinger på den udsendte invitation
kan I nå det endnu.
Tallene for 2014’s grønne regnskab ligger klar
Det lykkedes Hvidovre Kommune at reducere CO2-udslippet fra kommunens ejendomme med
3,73 % fra 2013-2014, og dermed lever vi op til vores forpligtigelse som klimakommune - en
årlig CO2 -reducering på 2 %. Det store fald skyldes en markant reducering i elforbruget på
hele 3,88 %, mens varmeforbruget er vokset med 0,46 %, primært pga. et højt forbrug på
enkelte skoler. Vandforbruget er reduceret med 1,0 %, efter en længere årrække med et

konstant voksende forbrug. Kommunens vandforbrug er fortsat meget højt, hvorfor der
fremadrettet vil blive arbejdet på at fastholde den nedadgående tendens.
Klimainitiativpuljen
Vi har med stor glæde modtaget mange ansøgninger til klimainitiativpuljen, og vi er så
heldige, at vi har kunnet indfri alles ønsker:





Regnvandstønder til Børneinstitutionen Krogstenshave
Ladcykler med klima-logo til udflugter i naturen, plantekasser samt vandbesparende
toiletter til Børneinstitutionen Manegen
Lyssensorer til Plejecenter Krogstenshave
Lyssensorer og elspareskinner til Tandplejecentret Enghøj

Desuden er Risbjergsskolens ansøgning om berøringsfrie armaturer og Hvidovre Stadions
ansøgning om lyssensorer til atletikhallen ført videre til deres anlægsprojekter i efteråret.
Selvom puljemidlerne er fordelt for i år, modtager vi altid gerne ønsker til klima-projekter ude
hos Jer. Det giver os nemlig et godt overblik over, hvad der er efterspørgsel på.
Næste inspirationsdag
… vil finde sted i oktober måned og bestå af en udflugt ’ud af kommunen’. Nærmere
information følger efter sommerferien.
Det lille klimaråd:
Sommerferien står for døren, og selvom det ikke er alle klimaambassadørers arbejdspladser,
der lukker helt ned for sommeren, er det alligevel meget vigtigt at være opmærksom på, om
der er noget, der står tændt, som ikke bliver brugt. Er der et køleskab, der står tomt? Er alle
computere, hæve-sænke borde og micro-ovne taget ud af stikkontakten? Er der et toilet, der
løber? Kort sagt; husk at slukke og lukke 
Og liige en sidste ting:
Vi siger det igen og igen, men det kan ikke siges nok gange. Husk at aflæse el-, varme- og
vandforbrug og opdatere tallene i KeepFocus. Det går rigtig godt med at få aflæsninger ind fra
Jer, men skulle I støde på nogle problemer med KeepFocus, skal I ikke tøve med at kontakte
vores energikonsulenter Andreas Schjørring Jørgensen (tlf.: 61 91 68 16 – mail:
auj@hvidovre.dk) og Per Bæk Nielsen (tlf.: 36 39 35 45 – mail: pnv@hvidovre.dk).

Har du spørgsmål eller ideer vedrørende klimaambassadørordningen, er du altid velkommen
til at skrive til os på klima@hvidovre.dk eller kontakte projektkoordinator Anette Høite
Hansen på tlf. 41 32 06 87.
Grønne hilsner med ønsket om en glædelig sommer
Drift- og Energiteamet

