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Sammen gør vi Hvidovre grønnere

Kære alle klimaambassadører i Hvidovre Kommune
Foråret står for døren, dagene bliver lysere og årets første klima-kampagne er vel overstået.
Klima kampagnen, Earth Hour
Marts måned stod i klimaets tegn med den verdensomspændende Sluk Lyset kampagne.
Hvidovre deltog for andet år i træk, og igen i år var der bred opbakning fra kommunens
vuggestuer og børnehaver. Op til kampagnedagen den 19. marts blev der derfor rullet mere
end 1000 bivokslys rundt omkring i institutionerne. Lys som børnene kunne tænde sammen
med deres forældre, når det elektriske lys blev opfordret slukket lørdag aften. Formålet med
kampagnen er at vise, at vi i Hvidovre tror på, at løsningen på de globale klimaudfordringer
starter med en lokal indsats. Én time med slukket lys én gang om året er måske ikke det, der
vender skuden, men symbolværdien er stor. At mere end 1000 børn og deres forældre
begynder at forholde sig til og tale om klimaforandringer, er et stort og vigtigt skridt i den
rigtige retning. Dette er lykkedes takket være den store åbenhed og entusiasme, som projektet
er blevet mødt med af de ansvarlige klimaambassadører!
Jeg planlægger at lave en lille udstilling på Hvidovre bibliotek med billeder fra dagen og
mangler desuden en god illustration til en artikel i Hvidovre avis. I må derfor endelig sende
eventuelle fotos til klima@hvidovre.dk.
Ormen Orla
Et andet tilbud til børneinstitutionerne dette forår kommer fra Hvidovre Naturcenter Quark,
som tilbyder besøg af Ormen Orla. Christian fra Quark tager sin hånddukke Orla med og
fortæller børnene om kompost og sortering. Christian kommer med orme, frugt, plantejord og
skraldespande samt informationsfoldere til både forældre og personale, hvilket gør det let for
institutionerne at deltage i projektet. Besøget sker som et led i bestræbelserne på at hjælpe
institutionerne med at få sorteret affald, en opgave de under alle omstændigheder skal arbejde
med jf. kommunens affaldsstrategi. Det er muligt at få besøg af Ormen Orla følgende datoer:
2/5, 9/5, 10/5, 16/5, 17/5 og 24/5. Tilmelding og eventuelle spørgsmål sendes til
klima@hvidovre.dk
Inspirationsdag på Vestforbrændingen
Tirsdag den 3. maj inviteres alle klimaambassadører til inspirationsdag på Vestforbrændingen
fra klokken 10:00-14:30. Dagen kommer til at omhandle håndtering af affald, både ude på jeres
arbejdspladser, men også når det kommer ”videre i systemet” og til sidst ender i
Vestforbrændingen. Vi vil tale om sortering og om, hvordan I håndterer affald i jeres hverdag. I
kan derfor med fordel kaste et blik rundt i jeres afdeling og inden mødet tænke over, hvordan I
forholder jer til affald lokalt samt overveje, hvordan systemet kan forbedres. To af de helt
skarpe hjerner fra Vej og Park er inviteret med til mødet, så der vil være mulighed for at få en
god dialog.
Inspirationsdagen vil være komplet med rundvisning på anlægget og frokost i kantinen, og det
er selvfølgelig gratis at deltage. Hvis I har nogle ernæringsmæssige præferencer (vegetar etc.),

bedes I tilføje det i tilmeldingen sammen med jeres stillingsbetegnelse samt for- og efternavn.
Tilmelding sker til klima@hvidovre.dk senest 8. april, og da der kun er 15 pladser, sker det
efter først til mølle princippet.
Klimainitiativpulje
Har du eller dine kollegaer en god idé til et klimavenligt initiativ, kan I igen i år søge om at få
dækket eventuelle udgifter igennem klimainitiativpuljen. Projektet kan indebære tekniske
løsninger og handle om deciderede ressourcebesparelser, eller det kan handle om at motivere
og inspirere til klimavenligere opførsel. Tidligere er der f.eks. givet penge til ladcykler, så
børnehavnebørn kunne komme på tur i naturen uden at køre i bus. Og der er givet penge til
højbede til produktion af egne lokale fødevarer og til vandbesparende toiletter. Ingen projekter
er for små eller for skøre, så snak med jeres kollegaer på næste møde og få sendt alle ønskerne
af sted.
Jeg har vedhæftet et ansøgningsskema, som skal sendes til klima@hvidovre.dk senest 4. maj.
Vær opmærksom på, at I selv skal indhente tilbud, og at projektet skal kunne udføres inden
udgangen af 2016.
Netværksmøde om Nudging
Alle medarbejdere i kommunen er desuden inviteret til et tværkommunalt netværksmøde hos
Groconsult om nudging. Idéen med disse netværksmøder er, at klimaambassadører og
medarbejdere får mulighed for at være del af et større netværk og fornemme, at
klimainitiativerne i Hvidovre Kommune blot er en del af mange aktiviteter og initiativer i hele
Danmark. Møderne er et godt forum til at inspirere andre ambassadører og selv lade sig
inspirere.
Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser, så det gælder om at tilmelde sig så
hurtigt som muligt og senest 5. april. Tilmelding sker til klima@hvidovre.dk. Hvis I har
spørgsmål efter at have læst den vedhæftede invitation, er I også meget velkomne til at skrive
til mig.
Klimaråd
Alle de ovenstående invitationer taget i betragtning, er det vidst tydeligt, hvad klimarådet i
dette nyhedsbrev må være: Opsøg viden og inspiration ved at indgå i netværk!
Klimaforandringer er unægtelig et komplekst problem, men det betyder også, at der er rigtig
mange løsninger. Som klimaambassadører kan vi indgå i netværk på tværs af både faggrupper
og kommunegrænser. Vi har mulighed for at møde mange forskellige mennesker, lade os
inspirere og selv inspirere andre. Sammen kan vi bygge og styrke de netværk, der er
nødvendige for at gøre Hvidovre og resten af Verden grønnere. Jeg håber, at I har lyst til at
deltage i arrangementerne, og ser frem til at møde jer alle sammen!
Har du spørgsmål eller ideer vedrørende klimaambassadørordningen, er du altid velkommen
til at skrive til os på klima@hvidovre.dk eller kontakte projektkoordinator Anna på
telefonnummer 36 39 35 53.
Grønne hilsner og ønsket om et glædeligt forår
På vegne af Drift- og Energiteamet
Anna Romby Nielsen

