Bilag 3 – Afskriv af posters fra borgermøde den
16. maj 2019 om klimastrategi
Dato 10-07-2019
I det følgende er et afskriv af de posters/plakter deltagerne fra borgermødet
Sag 19/6635
om en ny klimastrategi lavede. Deltagerne arbejdede i grupper ud fra en
kalar
fortrykt skabelon (se bagerst). Skabelonen guidede deltagerne igennem 4 trin
i løbet af ca. 40 min.:
 Trin 1: Præsentationsrunde.
 Trin 2: Udpege udfordringer i relation til temaet.
 Trin 3: Udpege ideer til indsatser i relation til temaet
 Trin 4: Udpege én udvalgt indsats og beskriv denne.

Tema: Sammen om klima (Gruppe 1)
Gruppe: 1

TRIN 2 Udfordringer:












Hensigt frem for privatøkonomi
Fake news
Tilegnelse af viden
At kunne følge med i hinandens gode ideer, så ideerne kan vokse
At den enkelte tror på, at det rykke noget
At gøre de klimavenlige løsninger lette (også administrativt)
At undgå, at én samfundsgruppe bliver ’syndebukken’
Hvordan får man overbevist folk om, hvor vigtigt det er at gøre noget?
Hvordan får man skabt et fællesskab
Benzinforbrug til transport til og fra arbejde
Frygt. Folk tror det er sværere end det egentligt er.

TRIN 3 Indsatser




Undgå at kaste affald i naturen
Undgå forurening
Slotssøen renses































Brug cyklen mere
Transport
o El-busser
Brændselsceller
o Powercell, Sverige
o Cell impact, Sverige
Geotermisk varme
Plant skov
Affaldssortering
Tøj-bytte-grupper
Spørge til holdbarhed ved køb af elektronik
Elcykel frem for by-bil
Tage cyklen/toget fremfor bilen til arbejde (5 hjerter)
o Hvis jeg turde (=cykelstier)
o Hvis mit arbejde ”belønner” det.
Fællesskaber – At ændre vaner Sammen / eller gøre det konkureencebetonet
Gode forbilleder (ift. det med at ændre vaner)
At sætte mig ind i, hvor jeg især kan ændre adfærd (tests? / blind spots)
Bopæl Arbejde Bil transport (4 hjerter)
o Hvor kører vi hen? For grundejerforening, boligselskab
o Hvor bor vi? For ansatte i virksomheden. Koordinering
Købe i genbrugsbutikker
Bygge hus i træ i stedet for beton og mursten (6 hjerter)
Vælge varer, der er produceret lokalt
Affaldssortering
Spis grønt økologisk
Brug cyklen
Brug bilen mindre
Vegetardage i institutioner
Cykle mere i stedet for at køre i bil
Tænke over, hvor man holder ferie. Kan man vælge en klimavenlig løsning.
Plante flere træer og buske (3 hjerter)
Få flere mennesker med til events og i de grupper, der allerede har et fælleskab om
klimaet. Kan inspirere eller lave flere. Fx de der spiser sammen om onsdagen.

TRIN 4 Udvalgt indsats
Beskrivelse af indsatsen:
Bæredygtige boligområder
 Vælge bæredygtige materialer
 Cirkulære materialestrømme
 Både nybyggeri og eksisterende (ved renovering)
 Byggematerialer med lavt klimaaftryk
Hvem




er væsentlige for at gennemføre indsatsen:
Kommunen: Restriktiv lokalplaner ved nybyggeri
Iværksættere: Alle kan være med på bæredygtig renovering
Dig og mig

Specifikt mål:
 Mindre CO2
 Bæredygtigt byggeri både ved nybyg og renovering.
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Tema: Sammen om klima (Gruppe 2)
Gruppe: 2
TRIN 2 Udfordringer:






















Dyrk blomster
Skraldespande uden låg
Det er for svært at sortere
Det er svært at gøre en forskel som individ fordi der kræves meget mere end det
At spise på farten
Livsstil
Tid
Unge kultur er for fokuseret på forbrug – ikke nok fokus i skolerne
Meget trafik i byen
Folk føler ikke at deres indsats betyder noget
Langt fra alle tager klimaproblematikken alvorligt
At forstå alvoren
Kommunen og offentlige stiller ikke nok rammer
Ikke nok dialog om klima og madvarer i offentlige institutioner
At alle har en betydning
Inspiration
Fællesskaber
Viden
Der er ikke nok fokus i edierne og aviser
Fr svært at træffe ”rigtige ” valg
Mangel på information

TRIN 3 Indsatser














Bibliotek –oplysningskampagne (2 hjerter)
Klimafest for unge i ungdomshuset (1 hjerte)
Klimaavis – månedens klimaborger (4 hjerter)
Fællesindsats for klima ift. Skoler og elevråd – måske et fælles klimamøde (3 hjerter=
Samtidskunst i byen lavet af indsamlede fraktioner (vores kunst) (3 hjerter)
Alle foreninger, arbejdspladser, organisationer of virksomheder i Hillerød samarbejder
og skaber et netværk til grøn omstilling og hvor man kan informere om hvad man kan
gøre- både formelle og uformelle (3 hjerter)
Samarbejde om CO2 budget man kan tilslutte sig (2 hjerter)
Blomsterdag i Hillerød Kommune oplysning om hvad er fødevaresyndere
Forældre kan bringe viden til deres børn hvordan kan vi bruge det som ressource
Kødfri dag i offentlige institutioner – sammen om at spise bæredygtigt i offentligt rum
Affaldssortering – gør det nemmere for alle at sortere og enbruge samen
Gøre en indsats på at ændre ungekulturen, så den bliver mere fokuseret på at handle
samen på klimaet: sociale medier



TRIN 4 Udvalgt indsats
Beskrivelse af indsatsen:
 Oplysning, kampagne og fælles indsats brug kunst, bibliotek og lokalavis (klimaavis)
 Oplysning og opfordring ud i alle netværk, opfordre til at alle fællesskaber tager stilling
til vad de kan gøre (oplyst)
Hvem er væsentlige for at gennemføre indsatsen:Specifikt mål:-
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Tema: klimavenlig transport (Gruppe 3)
Gruppe: 3
TRIN 2 Udfordringer:















Dyr offentlig transport
o For billigt at tage bil
Vaner – ændre ”uhensigtsmæssige” transportvaner
Tilgængelighed
o Cykelstier
o Gør det besværligt for billister
Manglende alternativer
For dyre biletter til offentlig transport
For få cykelvogne
TID. Er afgørende  det er hurtigere at tage bil
Børnetransport til + fra landsby (Nødebo, Gadevang). Vi kører for meget i bil fordi det
ikke er muligt at tage bus sent lørdag + fredage
For lidt samkørsel
Infrastruktur
Prioriter cykelforholdene bedre
o Biler prioriteret for højt
Få forøget offentlig trafik
Få flytte meget mere transport til cykel

TRIN 3 Indsatser


























Ringbus mellem landsbyerne og Hillerød Kommune
Højere frekvens af busafgange i nærliggende byer
Mindre busser med oftere afgange specielt i myldertiden (2 hjerter)
El-løbehjul
Telebus
Nedlæg så vidt muligt dobbeltrettede cykelstier
For mange slags transport på cykelstierne
Elcykler til udlån
Elcykel prøveordninger
Forbedring af cykelstier og tilgængelighed til byerne
Bedre cykelstire – sikrere cykelveje (3 hjerter)
Samkørselsbaner for biler
Samkørselsapp?
Blaffestoppested (2 hjerter)
Stille krav til kommunens egen transport
El-busser
Flere fordele for elbillister (2 hjerter)
o + ladestandere
o Gratis p-pladser
Flere tog til udkants danmark (hundested)
Bedre jernbanesystem
City cykler erstatter bus (1 hjerte)
Flex trafik telebus evt. samarbejde med ….
Incitamenter til at fravælge bilen (1 hjerte)
Billiger kollektiv trafik (1 hjerte)
Gratis offentlig transport (1 hjerte)
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TRIN 4 Udvalgt indsats
Beskrivelse af indsatsen:
 Blaffestoppested
o Sæt skilte op 20 steder i byen / lav plads til at man kan holde ind og tage
blaffer med
o Kombiner med samkørselsapp.
 Kig på priser – når 2 pers. skal fra Hillerød til Kbh. er det ofte billigere at tage bil.
 Giv flere adgang til at låne / prøve el-cykler. Deleordninger fx m. kommune
 Arb. M. incitamenter til at flytte transport over til noget der ikke er benzin biler 
diplomer til virksomheder.
 Mere tele-trafik – gerne m. el-busser
Hvem er væsentlige for at gennemføre indsatsen:
Specifikt mål:
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Tema: klimavenlig transport (Gruppe 4)
Gruppe: 4
TRIN 2 Udfordringer:























Bil nemmeste løsning
Magelighed
Flytte transportform væk fra bil og fly
Ændre vaner (psykisk
Økonomiske udfordringer for kommunerne til bedre cykelforhold og off. Transport
Cykelstier antal og stand
Byen er ikke indrettet til cykelstier
Pris på offentlig transport
Dyr elbiler *2
Mange børn bliver kørt til skole og/eller sport
Offntlig transport er meget begrænset til omegnsbyer
Bushyppighed fra Nødebo
Landsbyer/få trafikanter til bus o. lign.
Hillerød bymidte og slottet gør transport gennm byen svær
Kommunen har kun få håndtag: infrastruktur og ved.igehold af sti og vej
Parkering ved station
Udbud af renovation og bustrafik i samarbejde med andre
Lokalt samarbejde mellem kommuner fx med Fredensborg og Hillerød
Informationsjungle fakta mangler i debatten
Trængsel
Forurening fra trafikken

TRIN 3 Indsatser

















Samarbejde med store erhvervsvirksomheder som novo om trafiktiltag
P-plads ved station
Tænke elektriske køretøjer ved kommunale indkøb
Samkøringspladser ved motortrafikvej
Ladepladser og cykelpumper ved stationen
Opmærksomhed på EU-direktiv om el-ladere ved nybyggeri og renovering
Kommunen skal ændre planen om at nedlæggelse af trafikplads (P-plads Carlsbergvej)
El-biler hjælp og elbusser
Begrænsninger i brug af biler i centrum
Samarbejde mellem kommunerne Gribskov, Fredensborg og Hillerød M.fl for løsning af
trafikeksport
Borgerbiler – samarbejde ml kommunerne + delebiler om elbiler
Information – konkrete anvisninger til borgeren
Kræve efterlevelse af verdensmål ved udbud
Tydelig sammenhæng mellem strategi og handling i hele forvaltningen
Favorisere elbiler ved parkering
cykelstier

TRIN 4 Udvalgt indsats
Beskrivelse af indsatsen:
 bedre forhold for cyklister og gående i kommunen
 tænke og planlægge for cyklister og gående (fossilfri transport)
 screening af bymidte for sikre og trygge cykelveje
 bedre off. transport
 mere undervisning i trafik/transport på cykel for elever i indskoling/mellemtrin
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Hvem





tænke bevægelse ind i hjemmeplejen, i komunens egen transport, trehjulede cykler til
gl. og svage
cykelbus a la Farum
skiltning af cykelstier (intet sket siden 90’erne)
langsigtet planlægning vedr. alternativ transport så borgere ved hvornår cykelstier
renoveres og oprettes
bredere cykelstier – ikke minimumsbredder
flere cykelstier, cykelvenlige veje
billigere tog/bus billetter
flex trafik eller busser
gerne offentlig transport, fleksibel (busser)
kommunen skal sørge for god off. transport
er væsentlige for at gennemføre indsatsen:
Kommunen i samarbejde med cykistforbundet
Bussselskaber
DOT
delebiler

Specifikt mål:
 Gøre Hillerød til cykelby

Side 7/17

Tema: Den ressourcebevidste kommune (Gruppe 5)
Gruppe: 5/6
TRIN 2 Udfordringer:





















Hvad er kommunens ambitionsniveau ift. klimamål, hvor stor en CO2-reduktion
Arbejde i KL regi om indkøb (danske virksomheder)
Sikre energibevidst nybyggeri/ plansager
Manglende lighed økonomisk
Stadig højt energiforbrug – midler til tiltag
Reducere energitab
Udfordring: indkøbe bæredygtige tjenesteydelser
Anlægsloft, begrænsning på kommunens økonomi
Investeringsrammer små – flerårige budgetter
Investeringsrammer –langsigtet og totaløkonomiske
Økonomi – hvad er det økonomiske råderum i Hillerød Kommune
CO2 neutral energiforsyning
Øget genbrug
Borgernes støtte (kan man hvis nødvendigt øge kommuneskatten)
Politisk vilje – fokus, 4 årige perioder 3% ikke særlig
Politik – byrådet skal kunne arbejde sammen – være enige om ambitionsniveauingen
affaldssortering på institutioner og erhverv
Samle kræfterne
Undervisning i bæredygtighed
Borgerinddragelse angler
Vejlede borgerne

TRIN 3 Indsatser:










Forsyningen som adfærdsregulering
Grønne indsatser – bevidsthed (1 hjerter)
Højere ambitionsniveau klimakommune plus (5 hjerter)
Krav til virksomheder
Ingen plast, produktfokus ”no go liste” (1 hjerte)
Klima på skema (2 hjerter)
Etablere borgergrupper med specifikt indhold emner
Energi/miljø tænketank – høringsorgan
Langsigtede totaløkonomiske investeringer (4 hjerter)

TRIN 4 Udvalgt indsats:
Beskrivelse af indsatsen:
 Blandt de 3 mest bærdygtige kommuner i DK
 CO2 reduktion på 5% om året
 Økologi
 Cirkulær økonomi
Hvem er væsentlige for at gennemføre indsatsen:
 Politikere, forvaltning borgere
Specifikt mål:
 -
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Tema: Ressourcebevidst kommune (Gruppe 6)
Bordnr.: 5/6

TRIN 2 Udfordringer:



















For meget biltrafik
Flere cykelstier, så man cykler i stedet for at køre
Biltrafik – manglende trafikplanlægning
For dyr kollektiv trafik
Cykelvenlige transportmuligheder
At det er for dyrt at bruge kollektiv trafik¨
Manglende samkørselsordninger
Fossilfri forsyning – 2022. Hvilke tiltag / tekno?
Pendler transport
Fælles engagement
For få træer
P-pladser
Inspiration til, hvad nyt kommunen reelt kan gøre
Ikke klimavenligt byggeri
Byplanlægning
Økologi
Start affaldsspand
For meget affald

TRIN 3 Indsatser
























Tilskud til eller sænk prisen på kollektiv trafik
Gratis kollektiv transport
Flere cykelparkering ved station
Kampagner for at ændre transportationen
Busbaner på vejen
Prioritet til cykelstier/cykler
Fossil fri kollektiv trafik
o Til og fra sationen
o APP mobility
Sænke priser på kollektiv trafik, øge frekvensen og gøre den endnu mere klimavenlig
Lokale netværk der samarbejder / ”konkurrerer”
Understøtte lokale borgerinitiativer (3 hjerter)
Ingen sprøjtning i kommune (1 hjerte)
Træer – købe træplantning hos Grow-For-It
Indkøbsaftale, hvor der tages hensyn til miljøet (2 hjerter)
Sænke priser på kollektiv trafik, øge frekvensen og gøre dem endnu mere klimavenlig
Mere deleøkonomi (1 hjerte)
Fjerne kunstgræs og så naturligt græs (1 hjerte)
Fjerne P-pladser og plante græs, buske, træer (1 hjerte)
Plante træer på alle åbne områder.
Isolering af Hillerød Kommunes bygninger
Fremme klimavenligt byggeri
Stille krav om miljøvenligt byggeri
Bygge stort genbrugs byggemarked og stor center a la Retuna (5 hjerter)
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TRIN 4 Udvalgt indsats
Beskrivelse af indsatsen:
Tag ved lære af Retuna samt genbrugsstationen i Næstved.
 Frivillige eller form for læringscenter, hvor ting kan blive repareret
o Isamarbejde med organisationer som Røde Kors – privat-kommunalt-projekt
 Udgangspunkt skal være, at kun specielle ting destrueres, mens resten genanvendes
Hvem




er væsentlige for at gennemføre indsatsen:
Kommune
Forsyningen
Borger

Specifikt mål:
 Mere genbrug
 Nedbringe affaldsmængde
 Mere genanvendelse/mindre nyproduktion
 Læring – cirkulær økonomi
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Tema: Den ressourcebevidste kommune (Gruppe 7)
Gruppe: 7
TRIN 2 Udfordringer:

















Højere ambitionsniveau i kommunen: Det kræver mange indsatser på mange
forskellige områder blandt andet et mere totaløkonomisk syn på investeringer
Fossilt energiforbrug i kommunens bygninger
Naturgasforbrug i private hjem
Kommunens indkøb giver anledning til udledning af drivhusgasser
Vores behov bliver begrænset
Beslutte en overskrift/må fx CO2 neutral i 2030
Vegansk mad i børneinstitutioner og promotion af bæredygtig næring
Kommunen er en stor indkøber og dermed storforbruger af CO2 belastning
Madspilde og plantespild
Transportplanlægning og indkøb?
Forebyggelse skal i gang ved uddannelse og bæredygtig livsstil, stor udfordring
Vi gør det vi plejer, nye vaner er svære
Mangler arealer til vilde blomster og insekter
Vi planlægger den kommende byudvikling – kan vi gøre det CO2 rigtigt
Energiforbrug i husstanden skal med
Svært at ændre på transportvaner

TRIN 3 Indsatser



























Affaldssortering på institutioner og erhverv
Miljøudvalg i institutioner og firmaer
Skift til elbusser i bymidten og prioriter bustransport i trafikken – fremkommelighed
Gratis bus i bymidte (1 hjerte)
Mulighed for at plante træer/skov
Klassens grønne duks
afskrift for hver enkelt post-it pr. bulletpoint
Lirum larum
Hillerød - en cykelby
Straffer for madspild
Undervise unge i fx skoler i klimaforandringer
Indkøbskrav low - Carbon only
Udregn CO2 aftryk for alle tiltag (4 hjerter)
Mere bæredygtige kantiner på skoler og plejehjem (5 hjerter)
Lagerhotel – mindre tung trafik i bymidten
Skabe en grøn bevægelse
Ekstra budget til ”køkkendamer” og bæredygtig mad, arrangementer en gang o
måneden for promotion af sund næring og nyeste forskning vedr. helbred
En kødløs dag i dagtilbud og på rådhus og plejehjem
Forebyggelse af et sundt liv uden livsstilsygdomme giver besparelse på lang sigt –
økologi
Bæredygtighedskonsulent stilling i Hillerød Kommune (4 hjerter)
Udvide fjernvarmeområder til omkringliggende byer
Grønne rabatter laves til miljøbeplantning
Så vilde blomster i kommunens bede
Få regeringen til at ændre loven om forblivelsespligt og tilslutningspligt i
fjernvarmenettet (2 hjerter)
Tætte byer nær kollektive knudepunkter er meget mere CO2 effektive( 3 hjerter)
Skabe en stor vision (2 hjerter)
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Bygge et lagerhotel
Krav til grønt byggeri
Energivejledning af private husejere (1 hjerter)
Grønne el cykel tilbydes gratis
Fremme cyklisme (4 hjerter)
Affaldssortering i centrum
Kompostskraldespande (1 hjerte)

TRIN 4 Udvalgt indsats
Beskrivelse af indsatsen:
 Bæredygtig mad i alle kommunens institutioner
 Udregning af CO” aftryk i alle tiltag
 Bæredygtighedskonsulent i Hillerød Kommune
 Fremme cyklisme og kollektiv trafik
 Skabe en stor vision med konkrete mål
 Understøt med viden om energirenovering af private bygninger
Hvem er væsentlige for at gennemføre indsatsen:
 Byrådet, borgerinddragelse
Specifikt mål:
 Pengene skal følge med
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Tema: Sammen om Klimaet (Gruppe 8)
Gruppe: 8
TRIN 2 Udfordringer:











Mindre – Round Up. Kemisk ukrudtsbekæmpelse
Hvordan bruge færre ressourcer
Nu = 11 eller 18 tons CO2/år/person. Fremtid = 2 ton CO2/person/år
Italesætte hybrid og ikke kun el
Forbrugsvaner
Indkøb
o A+  afstand for leverandører
Tid
Manglende natur i Hillerød By
Affaldssortering er besværligt at gennemføre for borgerne i Hillerød Kommune
Den sande økonomiske selvretfærdigelse. Miljø vs. Økonomi

TRIN 3 Indsatser

























Oplysning (5 hjerter)
Mere oplysning i infoblade, facebook, lokalavis
o Om kompostering
o Bæredygtig kost
o Mere grøn beplantning
o Affaldssortering
o Transport – bæredygtighed
Forgasning og Hillerød som site for grønne teknologi eksperimenter
Institutioner og virksomheder forpligter på CO2 i egenskab, der overholder Parisaftalen
Adfærd
Afgift på papir / tvungen digitalisering i indskolingen
Byg i træ
Økonomi (1 hjerte)
Mere kompostering
Oplyse via gulerod og ikke pisk
Opret reperationscafeer
Motivere til bæredygtige indkøb hos familien Hillerød
Branding – Stærk profil. Kongernes Nordsjælland som rettesnor. Skab en bæredygtig
identitet som kommune i en national park.
Fortsætte investering i energibesparelser. 25 mio/år. (Pil ned) 10 mio./år
Genbrugs byggemarked
Kommunal klima Task Force, der støtter privat omstilling
Alle skal sortere affald og har mulighed genbrugspladsen. Mere oplysning.
Elbiler til hjemmeplejen (hybid). Som i hjemmeplejen i Gladsaxe, Albertslund, m.v.
Vækst? Grøn omstilling. Er grøn vækst.
Madspilskurser ”Food coordinator” for alle, der laver mad i kantiner på institutioner.
Hjælp til den private indsats
Finde selv finansierende projekter – fx lys
Sikre bæredygtige indkøb/udbud i kommunen.

TRIN 4 Udvalgt indsats
Beskrivelse af indsatsen:
Oplysning (5 hjerter)
 Tilskynd private, firmaer og institutioner til mere natur
 Støtte til unge grønne initiativer
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Promover grøn livsstil
o Serier/facebook – støtte
De blivende værdier, skov, jord, vand / Miljø. ”Kongernes Nordsjælland” forpligter.
Kommunal Task force. Rådgivning / partnerskaber / finansiering
De blivende værdier
Pålagt – skovplantning ved skoleudflugter

Hvem er væsentlige for at gennemføre indsatsen:
 Medborgere og kommune skal i fællesskab tilsikre, motivere og promovere en hurtig
grøn omstilling
Specifikt mål:
 Ændring af forbrugsvaner = oplysning
Varme, skovplantning – skoleudflugter, promovering af grøn/hip livstil, genbrug, støtte grønne
initiativer, visuelt
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Tema: Sammen om Klimaet (Gruppe 9)
Gruppe: 9
TRIN 2 Udfordringer:



















Uenighed om omfanget
Fastlåste vaner
Energiforbrug privat
Mad
o Hjem
o Arbejde
Strukturelle barriere for at ændre adfærd
Mindre transport
o Attraktivt at arbejde lokalt
Transport til arbejde, skole, KBH
Kost og madspild
El-bil
Gøre klimatiltag attraktivt (mere end samvittighed)
Investeringer + job?
Kultur og livstil
o Ikke sådan lige til at ændre
Forbrug
Haver + natur
Ukrudt
Klimavenlig transport
Klimavenlig pension

TRIN 3 Indsatser





















Oplysning
o Folkeskolen
o Ungdomsuddannelse
o Kampagnen
Uddannelse viden
Gøre de gode valg lettere
o Elbiler
o Offentlig transport
Lovgivning
Viden + Adfærdssign
Klima compliance
Incitament for de gode valg
Omvendt transport – fradrag (2 hjerter)
Transport – offentlige institutioner går forrest, borgerne følger efter
Incitament for de gode valg (1 hjerte)
Indkøb – offentlige institutioner går forrest, borgerne følger efter
o Cirkulært
o Reparerbart
o Delevenligt
Sort afgift (2 hjerter)
Elnet m. – pris afhængigt af miljøbelastning (2 hjerter)
Gøre det højstatus at være klimabevidst
Økonomisk attrativt at være klimabevidst (1 hjerte)
Klimaindsats skal måles på lige fod med økonomisk indsats
Fødevarer – offentlige institutioner går forrest, borgere følger efter
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o Mindre kød
o Sæsonbaseret
o Mindre madspild
Elbil netværk, ladere, standere
Netværk til virtuelle arbejdspladser
Klimavenlig bank i hillerød
Ændring i offentlige beslutningsprocesser
o Baseret på nødvendighed
Vild natur i haverne
o Flere træer

TRIN 4 Udvalgt indsats
Beskrivelse af indsatsen:
 Ændre vores CO2-belastende ”Commute”
 Adfærd ændring via scoreboard, incitamenter + nye normer
 Hillerød som CO2-neutralt knudepunkt
Via:






Delebiler
Elbusser
Elløbehjul + cykler
Gratis pendlerkort
Elbil ladere + p-pladser

Via:


Økonomiske incitamenter, så sort beskattes og grønt favoriseres

Virtuelle arbejdspladser/fællesskaber (Billigt)
APP tech
Hvem er væsentlige for at gennemføre indsatsen:
 Kommunen, DSB, borgere
 Delebilselskab
Specifikt mål:
 Færre CO2-udledning, mindre biler på vejene.
 Klima scorecard på Hillerøds borgere
 Visuel kommunikation
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