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Sammen gør vi Hvidovre grønnere

Kære alle klimaambassadører i Hvidovre Kommune
Først og fremmest godt nytår!
Vi håber, at I alle er kommet godt ind i 2016, og vi vil gerne takke jer for klimaindsatsen i 2015.
Klimakampagne 2015
I november måned lancerede vi en stor ’feje-for-egen-dør’-kampagne på hele Rådhusgrunden og i
Multihuset. Kampagnen omhandlede både vores energiforbrug og affaldssortering, og formålet var 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.
Ejendomsafdelingen arbejdede sammen med Vagt og Sikring, der hver aften i november måned satte
’sure’ smileys på ikke-slukkede computerskærme, lamper og opladere for at minde medarbejderne om
at slukke og lukke efter endt arbejdsdag. Var alt i afdelingen slukket modtog man en stjerne som
belønning.
Udvikling, Erhverv og Kommunikation var den afdeling, der modtog flest stjerner, og de blev
præmieret med en flot dekoreret stjernekage fra La Glace. Arbejdsmarkedsafdelingen vandt for bedste
ide til ressourcebesparelse på arbejdspladsen for deres forslag om at have mere fokus på madspild,
økologi og kødforbrug i Rådhusets kantiner. Også de fik en La Glace kage som præmie, dekoreret med
titlen ’Brug Pæren’. Ejendomsafdelingen vil gerne takke klimaambassadører og rådhusbetjente for
deres store indsats med koordinering og motivation af kollegaer før, under og efter kampagnen.
På Rådhuset resulterede syv afdelingers deltagelse en strømbesparelse på 4 % sammenlignet med
november 2014, hvilket svarer til en besparelse på godt 900 kg CO2 - dette underbygger fint
kampagnens slogan: ’Mange bække små gør en stor å’.
Tværkommunale kurser
Efteråret bød også 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 var at få inspiration fra andre kommuners klimaambassadører til både
tekniske og adfærdsmæssige tiltag, og at dele udfordringer og gode eksempler fra hverdagen som
klimaambassadør. Hvidovre Kommune var repræsenterede på begge kurser. Christian Black-Storm,
der er naturvejleder på naturcenter Quark, holdt oplæg om succesen med ’Affaldsormen Orla’. Teknisk
serviceleder på Frydenhøjskolen, Henrik Poulsen fortalte om sine gode erfaringer med at holde
rumtemperaturen nede på skolen ved aktivt at bruge termometre til at sikre, at der hverken er for
varmt eller koldt.
Der bliver igen i foråret afholdt kurser og vi sender meget snart invitationer ud til daginstitutions- og
teknisk service personale, så hold øje med jeres indbakke.
Årets klimaambassadør 2015
… er leder af betjentstuen på Rådhuset, Dennis Mehr Nielsen. Dennis har været en meget engageret og
aktiv klimaambassadør siden ordningens start, og han spillede en afgørende rolle for at få

klimakampagnen til at køre i november måned. Og så er det Dennis og hans betjentkollegaers
fortjeneste, at vi har kunnet køre pilotprojekt med affaldssortering på Rådhuset.
Stort tillykke!
Ny koordinator for klimaambassadørordningen
Anna Romby Nielsen er fra 1. februar ansat som ny studentermedhjælper på
klimaambassadørordningen, idet koordinator siden 2014, Anette Høite Hansen er overgået i en stilling
som akademisk medarbejder. Anette takker for godt samarbejde og ser frem til at følge udviklingen, og
håber at ”ses derude’’. Anna sidder på kontor med Anette, så alle gode erfaringer og historier
overleveres, og klimaambassadørordningen fortsætter, hvor vi slap i 2015.
Anna kommer ud og hilser goddag i de kommende uger.
Projekter i 2016:
Allerede nu er arbejdet på årets første kampagne gået i gang. For tiende år i træk afholdes den globale
”sluk lyset” kampagne Earth Hour, og Hvidovre Kommune er igen i år med til at markere vigtigheden
af at stå sammen, både globalt og lokalt, i kampen mod klimaforandringer. Daginstitutioner, der
ønsker at deltage vil få udleveret bivoksplader, så børnene kan få deres egne lys med hjem, og
forhåbentlig dele en hyggelig stund med deres familie, når lyset slukkes lørdag den 19. marts.
Hvis din daginstitution endnu ikke har modtaget en invitation, kontakt da Anna.
Desuden vil 2016 være et år med både inspirationsdage for jer klimaambassadører, klimaudfordring
for skolebørnene, mulighed for at ansøge om penge til klimavenlige projekter igennem
klimainitiativpuljen og selvfølgelig endnu en ’feje-for-egen-dør’-kampagne.
Det gennemgående tema for 2016 er: Klimavenlig adfærd drejer sig ikke om at give afkald på noget,
men om at bevare noget, man ikke kan undvære. Som eksempel kan tages Earth Hour; her mister man
ikke en times elektricitet, man får en times nærvær.
Det lille klimaråd:
De lyse dage kommer langsomt snigende og morgener og eftermiddage er ikke længere så tunge og
mørke. Udnyt dagslyset og vær opmærksom på, om der er loftslys tændt, hvor der ikke er behov for
det, f.eks. i aflukkede rum, eller når kontoret står tomt i frokostpausen.
Kontakt
Har du spørgsmål eller ideer vedrørende klimaambassadørordningen, er du altid velkommen til at
skrive til os på klima@hvidovre.dk eller kontakte projektkoordinator Anna Romby Nielsen 36 39 35 53.
Grønne hilsner med ønsket om et glædeligt forår
På vegne af Drift- og Energiteamet
Anna og Anette

