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Sammen gør vi Hvidovre grønnere
Earth Hour 2015 - Sluk Lyset
Vis engagement i klimasagen og sluk lyset lørdag d. 28. marts i tidsrummet 20.30-21.30.
Earth Hour-eventet begyndte i Sydney i 2007 og siden er 162 lande verden over fulgt med og
viser dermed hvert år symbolsk opbakning i kampen mod klimaforandringer. Hvidovre
Kommune støtter lokalt op om den globale klimasag og informerer om budskabet på plakater,
der hænges op på bibliotekerne og rundt i mange andre kommunale ejendomme.
-Se et eksemplar nederst i dette nyhedsbrev.
Børnene er også med
… til at udbrede det vigtige budskab. I ugen op til Earth Hour vil mere end 700 børnehavebørn
i Hvidovre Kommune lave bivokslys og få fortalt, hvorfor det er vigtigt at slukke for lyset og
spare på strømmen. Bivokslysene får børnene med hjem til deres familier, så de kan tændes d.
28. marts under Earth Hour i stedet for almindelige stearinlys, der har et højt CO2-forbrug.
Grønt regnskab og Grønt Budget
I slutningen af april sender vi Grønt Regnskab ud til Jer, således at I kan se opgørelsen for
forbruget af el, vand og varme i alle Hvidovre Kommunes ejendomme i 2014.
Husk at svare på det allerede tilsendte spørgeskema vedrørende Grønt Budget senest fredag
d. 27. marts. Det er vigtig for os at have disse informationer om kommunens bygninger, når
budgettet for energiforbruget i år 2016 skal udregnes.
Solcelleanlæg
Nu kan Hvidovre Kommunes solcelleproduktion følges digitalt. Se den daglige og samlede
solcelleproduktion og CO2-besparelse ved at følge dette link:
http://evishine.dk/sites/hvidovre.dk/?idx=0. I menuen yderst til venstre findes en oversigt over
hvert enkelt solcelleanlæg i kommunen.
Klimainitiativpuljen
Igen i år har I som klimaambassadører mulighed for at ansøge om økonomiske midler til et
klimaprojekt via klimainitiativpuljen. Det gælder for klimainitiativer, at det er ansøgers eget
ansvar at indhente tilbud og stå for gennemførsel af projektet. Desuden skal projektet kunne
gennemføres inden udgangen af 2015.
I 2014 var fem klimaambassadører heldige at få deres projekter gennemført. Dette
resulterede i lyssensorer på Plejecenter Krogstenshave, et drivhus i Børnehuset Stenen,
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højbede i Børnehuset Tinsoldaten og berøringsfrie armaturer i Børnehuset Frydenhøj og
Børnehuset Vedbyholm.
Ønsker til klimainitiativer anføres i vedhæftede ansøgningsskema, der skal sendes til
klima@hvidovre.dk senest mandag d. 4. maj 2015.
Vi glæder os til at læse Jeres ideer!
Næste inspirationsdag
…byder på et skarpt og humoristisk klima-foredrag med livsstilseksperten Christine
Feldthaus. Der vil desuden være fortællinger af gode klimahistorier fra klimaambassadører til
klimaambassadører, og vi vil se på, hvilke muligheder, der er for affaldssortering i Hvidovre
Kommune. Nærmere information om arrangementet følger, men sæt allerede nu et kryds i
kalenderen torsdag d. 4. juni.
Det lille klimaråd:
I disse dage skinner solen om kap med det gode forårshumør. Det er fristende at åbne vinduer
og døre for at få en bid af forårsluft og solstråler – men husk at slukke for varmen imens, og
kun lufte ud kortvarigt. Ellers bruger radiatorerne unødvendig ekstra energi, når de forsøger
at holde den samme temperatur i det afkølede rum.

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 et glædeligt forår
Drift- og Energiteamet
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