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Klimanyt
Kære klimaambassadører i Hvidovre Kommune
Velkommen tilbage til et nyt og spændende år som klimaambassadør. Årets
tema er; Bevægelse for en grønnere kommune, og byder på en masse sjove
og spændende aktiviteter. Klimaambassadørordningen har fået to nye
studentermedhjælpere, som er klar til at tage fat i nye og spændende
udfordringer for et grønnere Hvidovre. Det kan du læse mere om i dette
nyhedsbrev.

Nye koordinatorer for klimaambassadørordningen
I februar startede Ida og Nathali som studentermedhjælpere for
klimaambassadørordningen. Ida læser Læring og Forandringsprocesser på
Aalborg Universitet, og har erfaring med at udvikle målrettede kampagner.
Nathali læser By-, Energi- og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet, og har
en bred viden inden for byer, borgere og klima. Deres primære opgaver vil
være at arrangere og koordinere tiltag og kampagner i forbindelse med
Hvidovres klimaambassadørordning.
For kontakt skriv til: klima@hvidovre.dk

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

Bevægelse for en grønnere kommune

Dette kan være en hjælp til at

Vi sætter i år fokus på Bevægelse for en grønnere kommune, for din og min
sundhed og for vores fælles klima. Omdrejningspunktet for årets aktiviteter
vil være bevægelse, og vi har en masse spændende ting på programmet.
Vi ser frem til et år, hvor vi står sammen om et bedre klima gennem fysisk
aktivitet.

huske hvilke initiativer der hidtil
har været en del af ordningen, og
derigennem få inspiration til nye
initiativer som du ønsker
gennemført.
Alle idéer, forslag, historier og
kommentarer modtages med
kyshånd, og sendes til
klima@hvidovre.dk

Ansøgning til klimainitiativpuljen er åben
Igen i år har du mulighed for at søge tilskud til mindre miljø- og klimainitiativer
på din arbejdsplads. Der er afsat 100.000 kr. til klimainitiativpuljen, og det er
kun fantasien der sætter grænser for, hvordan du vil gøre din arbejdsplads
grønnere. Der er tidligere givet tilskud til drivhuse, plantekasser, ladcykler og
regnvandstønder.
Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet på www.klimaportal.dk.
Ansøgningsfristen er den 1. maj 2017

Tag cyklen – for klimaets skyld
Tilmeldingen til Cyklistforbundets kampagne Vi cykler til arbejde er nu åben.
Tager du cyklen fremfor bilen til og fra arbejde, bidrager det ikke kun til din
egen sundhed, du er samtidig med til at skabe et renere miljø for os alle. Vi
opfordrer alle klimaambassadører til at tilmelde sig kampagnen, og blive
holdkaptajner.
Hvert år dyster mere end 100.000 deltagere, når de sammen med deres
kollegaer kæmper for at cykle mest til og fra arbejdet i maj måned.
Hovedpræmien er et rejsegavekort til alle holdets deltagere. Hvidovre
Kommune bakker op om kampagnen og udlodder også en præmie, til det hold
der i Hvidovre Kommune cykler mest. Hvis dit hold skal dyste mod de andre
hold i Hvidovre, skal du sende en mail til: klima@hvidovre.dk.
Du kan læse mere om kampagnen på www.vcta.dk

Sluk lyset kampagnen - Earth Hour

Grønne hilsner
fra Hvidovres klimakoordinatorer,
Ida Engelsholm & Nathali Yonai

Har du spørgsmål eller ideer
vedrørende ambassadørordningen,
er du altid velkommen til at skrive
til os på klima@hvidovre.dk

Du er desuden velkommen til at
videresende nyhedsbrevet, så dine
kollegaer også kan nyde godt af
informationerne.

Hvidovre deltog for tredje år i træk i den verdensomspændende
klimakampagne Earth Hour. Der var bred opbakning fra kommunes
daginstitutioner, hvor der blev rullet mere end 1200 bivokslys, som børnene
kunne tænde med deres forældre den 25. marts. I Hvidovre tror vi på, at de
globale klimaudfordringer kan løses ved en lokal indsats, og derfor bakker vi
som kommune op om klimainitiativer og kampagner.
Mælkebøtten var en af de institutioner, hvor børnene lavede bivokslys og blev
klogere på, at bivokslys forurener mindre end almindelige fyrfadslys.

