Bilag 3 – Opsamling klima-postkort fra borgere
På det afholdte borgermøde den 16. maj 2019 kunne deltagerne – foruden deltagelse i
gruppearbejdet – også give sin mening tilkende på et såkaldt ’klima-postkort’ (se eksempel på
postkort bagerst). Postkortene gav deltagerne mulighed for at beskrive forslag til indsatser.
Derudover deltog By og Miljø den 7. juni 2019 på Torvet under verdensmålseventen ’Danmark for
målene’, hvor der også blev samlet klimapostkort ind fra fremmødte borgere.
Der var også deltagere, der på borgermødet afleverede længere notater/skriv (4 stk.). Disse
notater indeholder forslag til indsatser. Det bliver, der samlet op på til sidst i dette dokument.

Opsamling på klimapostkort
Nr.

Titel på indsats:

1

2

Mere bæredygtigt livsstil og livsvarig læring fra
0. klasse. Børnene skal ikke overtage
forældrenes overforbrug klimatimen hver uge
Information til borgerne

3

4

Trafikstøj

5

P-plads ved stationen

6

Klima undtagelsestilstand

7

Fleksibel offentlig bustrafik

8

Beskrivelse af indsatsen:

Information til borgerne om, hvad man som
enkelt person kan gøre
Få de sidste oliefyr over på fjernvarmen - giv
dem et tilbud, de ikke kan sige nej til
(tilslutningstilbud: gratis! - nettet er jo betalt og
afskrevet - det kan betale sig)
Trafikstøj, støj dræber
For at få borgerne til at tage toget til f.eks.
København skal du være p-plads tæt på
stationen
Hillerød Kommune skal erklære
undtagelsestilstand, som vi ser i flere lande. Det
indebærer at man stopper udledningen af CO2
med delmål, men mest af alt skaber det en øget
opmærksomhed på klimakrisen
Mindre busser med flere/oftere afgange. Især til
landsbyerne og ydreområderne. Evt. i form af
telebus.
Det grønne klimamærke! Grundidé: Firmaer og
foreninger kan opnå Hillerød klimamærke ved at
overholde visse specifikke krav. F.eks: mulighed
for bad ved arbejdspladsen, initiativer der
fremmer samkørsel og offentlig transport,
vegetardage i kantinen, mulighed for at søge om
dispensation ved lange transporttider grundet

Hvem skal involveres i
indsatsen?
Undervisningsministeriet.
Forældrebestyrelser i alle skoler
(0. - 9. kl.)

Hillerød Forsyning

Hillerød Kommune, lokalrådene
Kommunalbestyrelsen
Hillerød Kommune

Hillerød Kommune og
kontrakthaverne af buskørsel
Kommunen står for opretholdelse
og uddeling af diplom/mærket.
Firmaerne skal prøve at opnå det.
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off. transport, cykelklubber osv. - Evt. en slags
belønning for at have opnået mærket.

9

Plastik

10

Totaløkonomiske investeringer

11
12

Omlægning af haver og offentlige
arealer
Hillerød St. som grønt knudepunkt

13

Bedre forhold for cykelstier

14

Plantning af permaskov

15

Paris aftalen

16

Omlægning af haver og offentlige
arealer

Forbyd brugen af plastik i et specifikt år (altså
en advarsel år før, og så implementere det som
lov)
Bæredygtige investeringer kan ikke betale sig,
når man kun kigger på indskrænket årrække
Mere vil natur + træer og mindre græs/veje

Hillerød Kommune, firmaer,
virksomheder
Politikerne

Gratis pendlerkort til nye tilflyttere til Hillerød.
Gratis virtuelle arbejdspladser ved stationen, elløbehjul + el-cykler, el-biler til deling, el net
justeret til grøn: strøm behov. Pris afhængigt af
CO2 --> Mulighed for at justere behovet.
Bedre og flere cykelstier. God belægning på veje
og stier. God skiltning på cykelstier. Flere
cykelparkeringer.
Formålet er at opsuge Co2 og forbedre
biodiversiteten. Jeg tænker børn og deres
bedsteforældre skal gå sammen om at plante
træerne. De kan evt. selv så frø for at skaffe
planterne. Børnene kan plante deres eget træ,
som de kan følge.
I den nye strategi skal Hillerød Kommune
implementere Paris aftalen
Mere vild natur + træer og mindre græs/veje

Byråd og forvaltning (vejafd.)
Kommunen kan evt. stille et
antal til rådighed

Hillerød Kommune
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17

Samarbejde med bilforretninger om fremstød for Bilforretninger i Hillerød
grøn transport
Samarbejde med Nordsjællands delebiler om
NSJD.dk + "driftsgården"
elbiler - fx puljebiler som bruges af kommunen i
dagtimer og delebilister i aften + weekender

18

19

Bedre indkøb med fokus på - kortere afstand for
håndværkere, højeste krav til fx
energiklasse/drift sikkerhed
Formålet er at gøre borgerne mere ansvarlige
for klimaet i Hillerød. Formidle hvor vigtigt at
den enkelte gør noget i sin hverdag. Eksempler
på at det nytter. Den gode historie

20

21

Bilfri dage

Indfør bilfri søndag. Formål: inddel
benzinforbrug, ingen forurening, fred

22

Information / Viden

23

Bedre forhold for el-billister

Klima-avis/app. Månedsborger, klimatips, Firma
(store/små) grønne profil / tiltag. Grøn online
support om sortering
Flere ladestandere i kommunen. Flere gratis ppladser for elbiler
Husk! Der er en reparationscafe på Nødebo-kro,
hvor man kan indlevere defekte apparater og få
dem repareret i stedet for at smide ud og købe
nyt! - Det koster kun evt. indkøb og reservedele

24

25

Kommunens detaljer på hovedet

Gennemgå samtlige servicemål i kommunen.
Hvordan kan de tænkes mere
bæredygtige/klimaorienterede? Skal målet
ændres - har vi egentligt brug for så høj service
(vs. Klimaaftryk)

Kommunen
Facebook. Kommunens
hjemmeside. Hillerød Posten.
Lokale netværk skal etableres. Jeg
tager gerne initiativ. F.eks. vedr.
mad/madspild
alle billister. Det kunne
gennemføres i 1973, hvorfor ikke
nu?
Evt. Hilllerød Posten eller
kommunen
kommunen

Kommunen, personale, brugere
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26

Lokalt netværk

27

Samkørsel - delebilsordninger

28

App. med gode klimaløsninger

29

Hillerød Cykler

30

Affaldssortering på institutioner og
erhverv

31

Overskudsvarme til fjernvarme

32

Elektriske buser (E-bus)

Netværk af lokalegrupper/initiativer, hvor man
udveksler erfaringer/resultater samt "konkurrer"
om klima/miljø forbedrende tiltag og CO2reduktioner. Hillerød Posten samt hjemmeside
kan benyttes til at vise resultater og mål, så der
fastholdes fokus. Et element af "gamification"
som fx VCTA.dk
Formålet er at halvere antallet af biler på
vejene. Kommunal promovering af samkørsels
app og delebilsordninger. Bilejere:
Virksomhedsejere: Hvor bor vores
medarbejdere? Boligforeninger og
grundejerforeninger: Hvor arbejder vi?
Samkørsel?
App/platform. Helt nede på jorden. Klimaideer til
helt nede på jorden problemer og ting, man vil
gøre bedre?
Gør nu noget RADIKALT ved de cykelstier! (og
mangel på samme) Jeg ændrer ikke adfærd for
klimaet, hvis jeg er bange for min eller mine
børns sikkerhed imens jeg cykler
Formålet er at sortere skrald i det omfang, som
man behandler på genbrugsstationen på
institutioner og private erhverv i kommunen

Alle lokalråd og lokale
sammenslutninger, også nye
sammenslutninger. Kommunen
som facilitator.

I 2024/2025 har vi et nyt hospital i Hillerød.
Sandsynligvis med et kølesystem. Brug
overskudsvarmen fra hospitalet i byens
fjernvarme forsyning. Brug ligeledes
overskudsvarme fra Bilka/Slotsarkaderne,
Biogen, NovoNordisk etc.
Indfør elektriske busser hurtigst muligt.
Bybusser med ladestandere ved
endestationerne, fx rute 301, 302 etc. Roskilde

Hillerød Forsyning, Region
Hovedstaden, Biogen,
NovoNordisk etc.

Alle der fast køre på arbejde til
eller fra Hillerød

Nationale aktører. Bolius?
Kommunen, grundejere.
Udbygningsaftaler!

Hillerød Forsyning. Institutioner

Movia (hedder det vist stadig :-D),
Teknisk afdeling i kommunen ,
politikere.
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og Københavns kommune har erfaringer - tal
med dem.
33

Træer og Blomsterenge (vi ligger
lige i en nationalpark)

34

Reparationscafé

35

Behold, Reparer, sælg, giv væk

36

Plante træer

37

Disruption - hvad kan kommunen

38

Hvad kan du selv gøre?

Som en by omgivet af skov og natur kunne det
være oplagt at styrke indsatsen for klima og
biodiversitet igennem plantning af træer i byen
og udlægning af vilde engarealer. Det kunne
være kommunale og private initiativer til at
erstatte græsplæner med engarealer og plante
træer alle steder muligt. Således at Hillerød kom
til at føles som at bo i naturen. Et nyt træ pr.
indbygger. Således at Hillerød kom til at føles
som at bo i naturen. Et nyt træ pr. indbygger?
Start med rådhusets plænen som et godt
eksempel.
Som mange andre steder i DK kunne det være
spændende med rammerne for en
reparationscafe for brugerdrevet reparation af
alle ting og sager. Stærkt fællesskab og mindre
forbrug.
Opfordring til en ændret adfærd ift. genstande
så disse bliver i cirkulation.
Foreningen. Grow for it. Plantetræer for at fjerne
CO2
Klimastrategi som proces i stedet for plan.
Inviter til deltagelse område for område - luk
ikke men åben. Målsætninger/processer -->
større ambition. Ex: Hvad kan kommunen gøre
for at alle forsyningsselskaber er fossilfrie 2022

Private firmaer, kommunen,
regionen, nationalpark kongernes
Nordsjælland

Efterisoler din bolig. Formål at nedsætte
energiforbruget i Hillerød og sit elforbrug

borgerne gerne med hjælp fra
Grønne vejledere. Finansieres over
fjernvarme og affaldsgebyrer.

Kommune, borgere og foreninger.
Pensionister?

Kommune, netværk, fællesskaber,
familier, borgere
Kommune
Alle
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39

CO2 betegnelse og biodiversitet

Stop med græsplæne-rabatter, plant eng/urte
planter, spar CO2 på græsslåning og indkøb af
materiel. Insekterne og fuglelivet vil blomstre :-)

40

En kødløs dag i Hillerøds tilbud.

En kødløs dag i Hillerød tilbud. Daginstitutioner,
Rådhus, Plejecentre.
Transport. El-busser, brændselsceller, powercell
sverige, cell impact sverige. Geotermisk varme.
Plant skov. Affaldssortering. Undgå at kaste
affald i naturen, undgå forurening. Slotsøen
renses. Brug cyklen mere
Sæt afgifter på plastikposer. Få supermarkeder
til at udskifte plastikposer med hørposer. Giv
gratis entre til events/koncerter eksempelvis
Frederiksborg Slot, hvis man har samlet "nok"
affald/plastik. Det kunne være 30 plastikflasker.
(Det kunne også være en gratis togbillet).
Opstil skraldespande. Mange. Lav
skraldekampagner. Særligt hos
erhvervsskolerne, hvor der synes at mangle
bevidsthed om betydning af at smide sit skrald
på jorden.
Problem med granulat

Dagtilbud, Plejecenterleder

Borgere kan få gratis offentlig transport ved at
samle cigaretskod. Det kunne være 20 stk. pr.
zone, så for at køre alle "zoner" skal man have
samlet 180 skoder.
F.eks. i skoler eller institutioner lave møbler af
bambus, da det er et af de hurtigst voksende
træsorter i verden samt meget hårdføre.

Borgere, DSB

41

42

Udskift plastikposer og kopper

43

Skraldespande og
skraldekampagner

44

Lav ikke kunstgræs baner

45

Styrk kollektiv trafik

46

Fjern cigaretskodder

47

Møbler af bæredygtige materialer

48

Gratis offentlig transport

49

Flere vindmøller

Hillerød Kommune

Borgere / Kommune

Kommune

kommunen, institutioner og en
lokal snedker (mig) :-D

Gratis offentlig transport = mindre bilkørsel =
mindre CO2-udledning

Side 7/16

50
51
52
53

54

Øjeblikket stop for flis i
kraftvarmeværker
Etabler mere bynatur
Lad være med at bygge så tæt ud
til vejen, så der ike er plads til
cyklister
"Kompetence-kasse"

55

Mælk på genanvendelige flasker i
stedet for på karton/tetrapak
Mere bynatur

56

Flere askebægre.

57

Billeder på skraldespande

Stop for flis i kraftvarmeværker. Der kan være
radioaktivestoffer i russsisk træ.
Søg inspiration fra statens bi-forsøg. Har skrevet
bog om det.

Lav en kompetence-kasse. En selvhjælpskasse
med fx kompetencekort mhp. At træne hånd og
øje. Genstandene i kasse skal være genbrug.

Etabler mere grønt - fx på Solrødgård eller andre Involver dansk biavler forening
lignende steder
Etabler flere askebægre lige ved bænkene og
skraldespandene - fx krukke med sand
Billeder på skraldespande uden på disse. Sjove
billeder. Fx som i Århus.
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Opsamling på længere skriv
I det følgende er de længere notater/skriv, der blev lagt i postkassen på borgermødet også blive gengivet.

Skriv 1
Hillerød ind i klimakampen
At vi i Hillerød får et CO2 budget og en plan for hvordan vi skal reducere udledning og klimaskadelig adfærd. At CO2 budgettet skal
overholde 1,5 graders målet, og skal gælde alt der skader klimaet, også hvis udledningen foregår et andet sted. At vi vil prøve at
få så mange som muligt til at tilslutte sig at de vil leve op til dette (virksomheder, institutioner, boligforeninger, mm.). At vi ønsker
hjælp fra kommunale sagkydige til vejledning i hvordan hver sektor kan opnå reduktionsmålet.
Handlinger:
Lad os gå sammen i Hillerød. De nødvendige beslutninger skal tages på alle planer. Lad os starte lokalt (arbejdspladserm
virksomheder, inst., boligforeninger, mm).
Hillerød Kommune udarbejder et CO2 budget inkluderedne alle områder (transport, energi, produktion, forbrug, byggeri, landbrug
osv.)
Lad og gå sammen og være en inspiration for andre. Men da vi ikke alle er klimaeksperter, har vi brug for fagkundsakb til at
hjælpe os.
Ansæt sagkyndige til at komme med forslag til klimatiltag, hvormed vi så effektivt som muligt kan nedsætte udledning og omstille
til klimavenlige løsninger
Lad alle forslag der fremsættes i byrådet blive "klimascreenet" af sagkyndige før de vedtages - således at der kommer beregninger
for konsekvenserne for klimaet og en vurdering af om de er forenelige med emissionsreduktionskravene.
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Skriv 2
Klimavenlig transport
Skabe sammenhæng mellem strategi og handling. Det skal gennemsyre alle niveauer i kommunen - fra politiker til arbejdsmand.
Det er et langt sejt træk - prioriter det der batter på CO2 kontoen og det, der giver synlighed.
Vurdere alle indsatser i kommunen op mod strategien og verdensmålene. Bidrager det eller ej.
Opmærksomhed på krav om ladestandere ved by-byggeri og renovering (EU bygningsdirektiv fra 1. juli 2018)
Borgerbiler - fx samarbejde med NSJD om elbiler og delebilsparkering ved station. Oplysning til nye borgere i kommunen om
delebiler.
Tænke og planlægge forhold for fossilfri transport før noget andet. Dvs. gående, cyklister og kollektiv transport i alle planer.
Herunder byggerier.
Samkøringsplads ved indkørsel til motortrafikvej fx ved rampen til Hillerød S og Hillerød Ø - eller ved Novo.
Samarbejde med de store erhvervsvirksomheder som NOVO m.fl. Om flere grønne trafiktiltag - samkørsel, ladestandere, elbus
shuttle.
Samarbejde med bilforretningerne i Hillerød om fremstød for grøn transport
Screening af bymidte for sikker cykelvej for børn og unge og trehjulede - hvor er der udfordringer som fx dumme overgange,
ramper og lignende. Evt. i samarbejde med Dansk cyklistforbund og ældresagen.
Tænke bevægelse ind i hjemmeplejen, i kommunens egen transport, i hjælpemidler fx prioritere trehjulede cykler til ældre og
andre svage borgere. Ikke handicapcykler men seje cykler.
Vælg ikke minimumsbredder til sti og fortov ved eksproprieringer. Tænk langsiget - der skal være flere på stierne fremover og det
skal være sikkert og trygt.
Tænke elektriske køretøjer ved kommunale indkøb (puljemidler, hjemmeplejen, arbejdsmaskiner, elcykler). Flextrafik.
Kræve efterlevelse af verdensmålene ved udbud fx af busser og renovationsbiler.
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Nedbringelse af kørsel for kommunale medarbejderes egen kørsel i egen bil, med mindre det er i elbil (start med registrering af
kørslen). Lav evt. differentierede takster.
Udvid samarbejde vedr. super cykelstier, så vi kan få flere cykelpendlere. De skal ikke stoppe ved byskiltet fordi det er så svært at
komme videre.
Skiltning af cykelveje og stier - her er der vist ikke sket noget i dette årtusinde
Ladestik til elcykler ved stationen, Fr.borgcenteret, mv.

Skriv 3
Kommentarer og input til Hillerød Kommunes klimastrategi
Input til kommunens rolle: Sammen om klima kunne være overskrift for hele strategien. Det hele handler om samspillet ml. de
kommunale rammer/spor - og borgernes måde at fylde dem ud på.
Input til kommunens rolle: Kunne være fedt at tænke kommunens rolle mere offensivt ift. borgernes: Vi går foran med de grønne
valg - og DERVED inspirerer vi borgerne til grønnere hverdag. Samtidig skaber vi de rammer, der gør det nemt at træffe de grønne
valg. Fx transport - kommunens medarbejdere går foran med cyklen, delebilen og elbilen. Og etablere gode rammer for, at borgere
også kan gøre det. Indkøb - kommunen indkøber cirkulært. Fødevarer - klimavenlige fødevarer i offentlige storkøkkener.
Dialog og samarbejde med region og stat. Løbende dialog med rette ministerier / lobbyarbejde for at sikre de statslige rammer for
den kommunale indsats (afgifter, lovgivning etc.). Derudover deltag i regionale udviklingsprojekter.
Tema 1 - klimavenlig transport:
Transport (kommunens medarbejdere og vognpark). Elbiler i kommunen vognpark, cykler/elcykler til ture under 5 km? Kan
kommunen vognpark stille til rådighed som delebiler, når kommunen ikke selv bruger dem. Fx via eksisterende platforme som
GoMore? Begræns de kommunale rejser med fly, såvidt muligt; enhver flyrejse skal begrundes med alternativerne, fx Skypemøde
ekker et andet transportmiddel.
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Byrummet. Gør byen mere cykelvenlig (cykelstier alle steder, så man tør cykle med dine børn). Særligt fokus på sikre skoleveje til
skoler og dagsinstitutioner. Sæt ambitiøse mål for, hvor stor en andel af byens børn, der skal cykle i skole. Lav - sammen med
skolerne - kampagner, der skal motivere til at cykle i skole. Godt placerede p-pladser i byen dedikeret til elbiler og/eller delebiler.
Etablere samkørsels-opsamlingspunkter. Gør det (lidt) besværligt at være bilist i Indre by.
Tema 3 - Hvad kan kommunen gøre:
Fødevarer i offentlige institutioner. Mindre kødforbrug. Mindre rødt kød, mere kylling, basere menuer på årstidens råvarer.
Indkøbe årstidens frugt og grønt. MSC og ASC fisk. Prøve plantebaseret fars. Mindske madspild. Har køkkenmedarbejderne i de
kommunale kantiner været på kursus i "grøn køkkendrift"?
Transport (kommunens medarbejdere og vognpark). Elbiler i kommunens vognpark, cykler/elcykler til ture under 5 km. Kan
kommunen vognpark stille til rådighed som delebiler, når kommunen ikke selv bruger dem. Fx via eksisterende platforme som
GoMore. Begrøns de kommunale rejser med fly, såvidt muligt. Enhver flyrejse skal begrundes med alternativerne, fx Skypemøde
ekker et andet transportmiddel

Indkøb. Indkøb cirkulært (efterspørge reparationsmuligheder, tilbagetagningsordninger, deleløsninger etc. i off udbud) - og
insirere borgerne til også at gøre det.
Cirkulær økonomi. Skab de gode rammer for en lokal reparationscafé - fx ved Solrødgaard? Hent inspiration fra de eksisterende se https://repaircafedanmark.dk/find-repair-cafe. Inspirere borgere til at gå sammen i lokale dele-fællesskaber - fx at dele
haveredskaber og - maskiner i en grundejerforening eller på en vej. Motiver og hjælp borgere til øget/bedre sortering - kunne I fx
tage ud og holde oplæg ved generalforsamlinger i boligforeninger etc.? Men en stor del af rammerne for øget genanvendelse
skabes på nationalt niveau... så her er presset ift. det nationale niveau vigtigt.

Grøn (ud)dannelse. Sørg for at der på alle Hillerøds skoler undervises i klimavenlig livstil OG det klimavenlige samfund (det
hænger sammen). Vigtigt med fokus på det, der batter (flyrejser, kødforbrug, vores store materielle forbrug) frem for at huske at
slukke lyset, som vi har fokus på de sidste 30 år(men som reelt fylder en meget lille del af vores klimabelastning). Gør "grøn
bevidsthed" og "grøn innovation" til læreplanstemaer hhv. pædagogiske temaer i alle byens skoler og daginstitutioner.
Efteruddannelse for lærere og pædagoger i klimavenlig livsstil og det klimavenlige samfund - så de kan få inspiration til
undervisningsforløb og pædagogiske forløb om dette.
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Skriv 4
21 forslag til at gøre Hillerød Kommune til en foregangskommune i den grønne omstillingn
Overordnet planlægning
1) Lav kommunalt CO2 regnskab, der sikrer at Hillerød kan leve op til Parisaftalens mål på max 1,5 grads
middeltemperaturstigning.
2) Alle forslag skal "klima-screenes" før de vedtages, således det vurderes om de er forenelige med emissionsreduktionskravene.
Alle offenlige institutioner og virksomheder i Hillerød laver CO2 regnskab, der overholder Parisaftalen.
Direkte borgerinddragelse
3) Hillerød som borgerinddragelsesforegangskommune. Inkluder lokale virksomheder, institutioner og enkeltpersoner i
omstillingsprocessen og beløn grøn omstilling. Giv bonus til virksomheder og institutioners omstilling: "find selv ud af hvordan I
bliver klimavenlige - Kommune giver tilskud til realisering".
4) Privat omstilling. Præmier og fremhæv den største omstilling opnået i en familei i kommunen. Inddrag lokale sponsorer.
Samarbejde evt. med Grundtvigs Højskoels initiativ "mine små grønne skridt". Det kunne både være en ide at lave en
"omstillingskonkurrence", med startdato og så se hvem, der reducerer deres aftryk mest inden for en given periode, og en ide at
dele historier om folk, der lever mere bæredygtige liv.
Transport
5) Fremme af bildeling/samkørsel. 5.1 Etabler gratis parkeringspladser med fortrinsret for delebiler samt biler der parkeres med
henblik på samkørsel. 5.2 Udvikling af app til at lette brug/reservation af delebilerne. 5.3 Skattefradrag ved dokumentation af
delebilsordning. 5.4. Evt. samarbejde med GoMore eller andre aktører; promover ideen om at leje din bil ud, når du ikke bruger
den. 5.5. Få green mobility til Hillerød.

6) Fremme incitament til at købe elbiler. Lave forskellige "fortrins"-ordninger i trafikken. Eksempelvis parkeringspladser forbeholdt
elbiler, og/eller i samarbejde med andre kommuner reserveres nogle af sporene på eksempelvis Hillerødmotorvejen til el biler, eller
biler med flere passagerer i - ligesom det gøres i Oslo og nogle steder i Californien.
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7) Smart transport on demand. Som erstatning af de mindst trafikkerede busruter uden for myldretiden etableres minibusser der
drives med smarte apps "on demand". Eksempelvis; Alsønderup, Gadevang, Nødebo, Ny Hammersholt osv.
8) Elbusser/fælles hentning på skoler. App med lifts, der gør det let og overskueligt for forældre at hente hinandens børn. Desuden
skolebusordninger med elbusser.
9) Elektrificering af lokalbanerne og introduktion af eldrevne bybusser.
Fødevarer
10) Minimere madspild i kommunens butikker, institutioner og virksomheder (gymnasie samarbejde med fritidsklubber).
Overskudsmaden fra dagen videregives til institutioner med eftermiddag/aftenåbent.
11) Folkekøkkener på datovarer (fra Rema og andre kæder). Fællesspisning og fælles madlavning af datovarer - "i Hillerød spiser vi
sammen". Reklamer merre for og støt den slags initiativer og søg dem udbredt via inddragelse af lokale kraftcentre (jordnær,
Nødebo osv.). Støt organisationen "mad til alle", der deler datovarer ud til hjemløse og follk på integrationsydelse. Brug også
datovarer på skansegården.
12) Lokale vare til kommunens institutioner. "Her spiser vi, hvad der gror omkring os".
13) Officielle vegetar dage/vegetar challenge - i stil med de internationale "sluk lyset" dage, hvor alle opfordres til at spise
vegetarisk. Lav evt. lokal vegetar challenge. Alle starter samme dag. Evt. med et filmhold, der hører om folks erfaringer. Denne
vegetar challenge kunne gå fra lokal -> national -> international.
På skolerne
14) Plantemælksordning i skolemælkssystemet. Mulighed for at vælge plantebaseret "mælk" på lige fod med almindelig ko-mælk.
15) Grønt valgfag i skolerne i Hillerød. "Go green". Undervisningen i alle aspekter af klimaforandringerne; Globalt, regionalt,
nationalt og lokalt.
16) Afgift på papir/tvungen digitalisering af læring. Alene e-bøger i udskolingen.
17) Idé-indsamling fra skolerne. Bottom-up. Der indhentes forslag fra så mange lokale skoler som muligt, om hvordan de selv
tænker at kunne bidrage til den grønne omstilling.
18) Pålagt støtte til skovplantningsorganisationer som "GrowForIt" ved flyrejser med skolen - derved lærer eleverne denne adfærd.
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19) Promover Grøn Livstil. Støt ideer, der gør det cool at leve grønt. Evt. Tv-serie/facebook serie om "grønne borgere" - herunder
nogle cool unge, der kan være forbilleder.
Energipolitik (el og transportydelser)
20) Hillerød som site for demonstration af nye energiteknologier. Affald fra husholdningerne, slam fra rensningsanlæg og biomasse
fra lokalt skovbrug forgasses. Gas anvendes i den lokale gasinfrastruktur eller til fremstilling af flydende brændstof. Brændstof
(metanol eller ammoniak) anvendes af lokalbanerne. Overskudsvarme distribueres via fjernvarmenet.
Andet
21) Fremme af reparation frem for nyindkøb med støttepuljer
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Klima-postkort (forside og bagside)
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