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Klimanyt
Kære klimaambassadører i Hvidovre Kommune
Inspirations kurser har været afholdt og klimainitiativpuljen er blevet uddelt,
nedenfor får I et overblik over hvad der er sket i klimaambassadørordningen siden
marts.

Inspirationsmøde om nudging
Som alle der arbejder i daginstitutioner ved, er april og maj nogle travle måneder.
Det til trods deltog klimaambassadører fra Børnehuset Tinsoldaten, Børnehuset
Mælkebøtten og Børnehuset Cirklen i en spændende inspirationsdag på Restaurant
Marina Furesøbad.
Vi fulgtes til og fra Furesø, og fik undervejs snakket om samarbejdet på tværs af
kommunens daginstitutioner, udfordringer med hensyn til tid og struktur i en travl
hverdag, samt udvekslet erfaringer og idéer angående integration af klima, miljø og
natur i børnenes hverdag.
Til selve inspirationsmødet, som blev afholdt af Jette Ebbekær fra Groconsult,
lærte vi sammen med klimaambassadører fra seks andre kommuner om nudging.
Nudging er det såkaldte ”lille skub”, som kan være med til at skabe bedre vaner,
næsten uden at man opdager det. Klimaambassadørerne efterlyste på mødet
nogle mere konkrete værktøjer, som lettere kunne implementeres i hverdagen.
Alt i alt var det et spændende møde og en hyggelig eftermiddag.
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Inspirationsdag på Vestforbrændingen
Tirsdag den 3. maj deltog repræsentanter fra energi-teamet i Ejendomsafdelingen,
renovations-afdelingen i Vej og Park og en håndfuld klimaambassadører og
stedfortrædere fra HBC-Hallen, Tandplejen og Dansborgskolen i en inspirationsdag
på Vestforbrændingen.
Det var en lærerig dag med genbrug og ressourcehåndtering i fokus, med en hyggelig
og uformel dialog mellem foredragsholder og deltagere. Mødet mellem
klimaambassadørerne og de affaldsansvarlige i kommunen har skabt basis for en
styrket dialog, idet myter blev manet i jorden, og der blev udvekslet
kontaktoplysninger for fremtidige samarbejder.
Det var dejligt at opleve, hvordan daglige frustrationer blev afhjulpet ved at mødes
og sammen drøfte udfordringer og mulige løsninger.
Lidt mere dramatisk blev det under rundvisningen i selve anlægget, hvor ovnenes
kølevand pludselig forsvandt uforklarligt, og fik alle alarmklokker til at ringe.

Hjemmeside
På www.klima.hvidovre.dk kan du
under fanen ”Klimanyt” finde og
genlæse de gamle nyhedsbreve.

Klimainitiativpuljen er uddelt
I starten af maj var der deadline for ansøgning til dette års klimainitiativpulje. Puljen
er på 100.000 kroner, og uddeles til klimaambassadører, der har gode idéer til
klimavenlige projekter, som de ønsker gennemført på arbejdspladsen.
I år modtog vi 8 ansøgninger fra 7 forskellige ambassadører med vidt forskellige
idéer. Det er dejligt at se, at der er så stor interesse for at skabe bæredygtig
forandring, og det var nogle gode og visionære ansøgninger.

Dette kan være en hjælp til at huske
hvilke initiativer der hidtil har været
en del af ordningen, og derigennem
måske få inspiration til nye
initiativer som du ønsker
gennemført.

Alle idéer, forslag, historier og
kommentarer modtages med tak,
og sendes til klima@hvidovre.dk

De udvalgte projekter er Børnehuset Tinsoldaten og Dagplejen, som begge har fået
penge til køb af to ladcykler. Argumentet er, at børnene nu lettere kan komme ud og
opleve naturen i langsomt tempo, uden at pædagogerne skal bekymre sig om at nå
den næste bus. Samtidig er cykling som bekendt en god og klimavenlig
transportform. Derudover har Vuggestuen Manegen fået penge til at anlægge et
drivhus, hvor grøntsager og krydderurter kan dyrkes. Herved kan børnene få en
forståelse af processen fra jord til bord. Håbet er at skabe miljøbevidste borgere, der
glædes ved hjemmedyrket mad. Jeg ser frem til at følge projekterne, og vil løbende
lægge historier op på klimaambassadørordningens hjemmeside
www.klima.hvidovre.dk

Erfaringsdeling for tekniske serviceledere
Den 19. maj deltog klimaambassadører fra Hvidovre Stadion i et
erfaringsudvekslingsmøde om affaldssortering i festsalen på Frederiksberg Rådhus. I
smukke omgivelser lærte vi blandt andet om sortering og affaldshåndtering på
skoler i Gladsaxe. Det var inspirerende at høre, at det godt kan lade sig gøre at få
børn og voksne til at sortere deres affald. Det kræver ”bare” kreativitet og et godt
samarbejde mellem det tekniske service personale og lærere. Der blev givet gode
idéer, og flere kommuner havde egne pamfletter og sorterings-planer, som de viste
frem. Foruden et spændende foredrag om, hvad de lovmæssige rammer for
sortering er, fik vi en rundvisning på Frederiksberg Rådhus. Her affaldssorteres på
livet løs, og vi fik snakket om blækpatroner, blød plast og bioaffald.
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Grønne hilsner

Styrket samarbejde med Bibliotekerne
Stor ros skal rettes til ambassadører og medarbejdere på bibliotekerne i Hvidovre.
I forbindelse med Earth Hour kampagnen i marts var det grundet et fint
samarbejde muligt at få inspirerende udstillinger både på Avedøre Bibliotek, og i
to omgange på Hvidovre Hovedbibliotek. Både voksne og børn havde her nem
tilgang til relevante bøger om klimaforandringer, grøn madlavning og
energibesparelser, hvilket betød at viden om klimaet blev formidlet endnu
bredere.
I skrivende stund planlægger jeg i samarbejde med Hovedbibliotekets aktive
klimaambassadør Claus et event, som løber af stablen i oktober. Endnu er
detaljerne hemmelige, men I kan godt glæde jer!

Månedens klima-råd
Snart er sommeren for alvor over os, så klimarådet i dette nyhedsbrev lyder: Kom
ud i solen! Når I ligger og daser under en blå himmel, bruger I kun den reneste og
mest CO2-venlige solenergi. Det bliver ikke mere klimavenligt, og det er desuden et
godt eksempel på at det er sundt, dejligt og behageligt at tænke og agere
miljøbevidst.

På vegne af Drift- og Energiteamet,
Anna Romby Nielsen

Har du spørgsmål eller ideer
vedrørende ambassadørordningen,
er du altid velkommen til at skrive
til os på klima@hvidovre.dk
eller kontakte projektkoordinator
Anna Romby på telefonnummer 36
39 35 53.
Du er desuden velkommen til at
printe nyhedsbrevet ud, så dine
kollegaer også kan nyde godt af
informationerne.

