
KÆRE BORGER - VI LYTTER -
SKAL VI HJÆLPES AD?

Mere ekstremt vejr og flere voldsomme skybrud er eksempler på, hvordan klimakrisen og klimaforandringerne påvirker lokalt i 
Ballerup og globalt i verden omkring os. Ballerup Kommune kan, med lokale klimaindsatser, være med til at gøre en forskel og 
skabe en klimaneutral og klimarobust kommune til gavn for byens borgere, erhvervslivet, transporten og kommunen som egen 
virksomhed. Samtidig er vi også en del af en større virkelighed, og vi har alle et ansvar for klimaet og en bæredygtig udvikling. 
Det, vi gør her i Ballerup, påvirker temperaturen og vandstanden i andre dele af verden. Vores daglige valg sætter aftryk globalt. 

Tre temaaftener, med introduktion til Ballerup Kommunes 
kommende klimapolitik samt oplæg, workshops og diskussion.
Kom, bliv klogere og del dine meninger med os. Anette Nielsen 
Kollits fra Ballerup Kommune guider jer igennem aftenen. 

FRA BORGER TIL BORGER
- TRE TIRSDAGE MED 
KLIMAINSPIRATION Alle tre dage fra kl. 19-21.30 på Posthuset der ligger 

på Banegårdspladsen. Der er gratis kaffe, te og kage. 
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CO
2-aftrykket fra madspild svarer til 

godt 4 % af Danmarks CO
2-udledning. 

Økologiske omlagte køkkener i Balle-

rup Kommune er mindre klimabela-

stende end gennemsnittet i Danmark. 

Med en øget økologiprocent på 75 og 

fortsat fokus på mindre kød, halvering 

af madspildet og ”flere varer i sæson” 

vil klimabelastningen falde yderligere.

Der er p.t. et skønsmæssigt spild på 20-

25 %, og hvis det kan halveres, er der 

et muligt CO
2-potentiale på:

MINDRE MADSPILD, 

ØKOLOGI OG KLIMA-

VENLIG MAD
I DE KOMMUNALE

KØKKENER
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CO

2-POTENTIALE

756 tons CO
2  ê

Indgår ikke direkte i Ballerup 

Kommunes mål om 70 % CO
2-re-

duktion. Indgår i den nationale 

og globale CO
2-udledning.

UDFORDRINGER
�	 Ved udskiftning af personale i de 

kommunale køkkener skal nyt 

personale oplæres.

GRØN LIVSSSTIL

BØRN OG UNGE

UDFORDRINGER
�			Nationalt bestemte regler om, hvilke fag der skal være i folke-skolen. 

Ballerup Kommune skal på den bedst 
mulige måde undervise børn og unge i 
klimavenlig adfærd i institutioner, skoler, fritidstilbud, på ungdoms-uddannelser samt på videregående 

uddannelser.
Der skal skabes muligheder for at øge 
de kommende generationers videns-
niveau, så man dermed kan sikre, at 
den enkelte har de nødvendige kompetencer og handlemuligheder til 

at navigere i et samfund i grøn omstilling.

CO2-POTENTIALE
Resultatet af en adfærdsændring vil afspejle sig i den grønne om-stilling.

GRØN LIVSSSTIL

CO2-POTENTIALE

Resultatet af en adfærdsæn-

dring vil afspejle sig i Det grønne 

regnskab (transport og energi) og 

generelt understøtte den grøn-

ne omstilling og reduktion i den 

nationale og den globale CO2-ud-

ledning.

BORGERE

UDFORDRINGER

�			Motivere borgerne til adfærdsæn-

dringer. Nogle grupper er sværere 

at motivere end andre.

�  Have en god og inspirerende dia-

log med alle generationer om en 

mere grøn livsstil.

Ballerup Kommune vil gerne under-

støtte borgernes grønne livsstil ved at 

skabe en bred vifte af oplysnings- og 

vidensaktiviteter, der skal være med 

til at give borgerne et tilstræ
kkelig 

vidensgrundlag til at træffe aktive 

klimavalg.

Kultur og kunst kan være med til at 

formidle den grønne omstilling og 

skabe interesse og engagement, og 

dermed inspirere borgerne til at blive 

en aktiv del af den grønne omstilling.

CO2 tons den 

enkelte borger har 

til rådighed pr. år 

i 2019 og 2030:
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DOUGHNUT-MODELLEN
Doughnut-modellen viser, hvordan man kan skabe en udvikling lokalt, som bygger på et sikkert og ret-
færdigt råderum for mennesker, hvor alle har adgang til livets fornødenheder, uden at det fører til kritisk 
belastning af klimaet. Jacob Rask vil fortælle hvordan Doughnut-modellen kan bruges til at komme hele 
vejen rundt om klimaproblematikken. Vi vil i workshoppen afprøve modellen på Ballerups oplæg til en 
ny klimapolitik og forhåbentlig blive inspireret til nye indsatsområder og løsninger. Jacob repræsenterer 
borgergruppen i Københavns Kommune, som har valgt fremadrettet at ville arbejde med modellen.

Modellen bruges i dag af mange byer og kommuner verden over, heriblandt Amsterdam, Oslo og Køben-
havn, som inspiration til deres lokale udvikling. Tusindvis af borgere, universiteter, byer, kommuner og 
virksomheder arbejder med udgangspunkt i modellen og deler inspiration gennem den globale bevægelse 
på doughnuteconomics.org. Alle kan være med!

Tilmeld dig her: ballerup.nemtilmeld.dk/500/ 

TIRSDAG
d. 9.11 

I GÅR - I DAG - I MORGEN
Det er ungdommen og deres børn, der kommer til at mærke fremtidige konsekvenser af manglende 
handling på klimakrisen. Derfor er der i højere grad brug for inddragelse af de unge til klimadagsordenen. 
Den grønne omstilling har brug for en ny generation som er klædt på til opgaven. Ungeklimarådet, som 
er for unge mellem 13 og 25 år, sørger for, at andre unge føler sig hørt, når kommunerne arbejder med at 
lave klimaplaner. Det vi gjorde i går, er ikke det bedste for i dag. Men hvad er så det bedste, vi kan gøre 
i dag, for at samfundet i morgen bliver et godt sted at være? Hvordan skal dit hverdagsliv se ud i 2050 ? 
Sofie Winge Petersen fra Ungeklimarådet fortæller om deres arbejde.

Arrangementer er primært fo unge mellem 13 og 25 år, men alle er velkomne.

Tilmeld dig her: ballerup.nemtilmeld.dk/502/ 

TIRSDAG
d. 14.12 

KLIMA OG KOST
Birte Brorson fortæller om hvordan de nye kostråd både gavner vores sundhed og klimaet. Desuden for-
tæller hun om, hvordan du kan undgå madspild. Mikkel Wejdemann og Maren Moltke Lyngsgaard har 
udgivet kogebogen ”BLÅ” med opskrifter med blåmuslinger. De fortæller om de nye proteiner, der har 
et meget lavere CO2-aftryk end kød, og derfor er et godt alternativ. Der vil være smagsprøver på danske 
blåmuslinger, som også er dem, der spises i Sydfrankrig.

Tilmeld dig her: ballerup.nemtilmeld.dk/501/ 

TIRSDAG
d. 30.11 

FÆLLESSKABER:

Hvis du gerne vil dele dine ideer med andre og være med til at skabe fællesskaber, der gør det lettere i hverdagen at lave nye klimavenlige vaner kan 
du på Posthuset kontakte Pil Hodal, pilh@balk.dk eller Katrine Nielsen kan9@balk.dk og høre nærmere. Du kan læse mere på Ballerup Biblioteks 
hjemmeside under ”Posthuset”: bib.ballerup.dk

VIL DU VÆRE MED TIL AT GØRE EN FORSKEL ?

Vil du være med til at få nye klimavenlige vaner og samtidig tage aktiv del i at udvikle den nye klimapolitik i Ballerup Kommune? 

Vi kan komme på besøg med vores workshop hjemme hos dig, i din fritidsforening, boligforening, andelsforening, grundejerforening eller hvor det 
passer bedst. Besøgene vi ligge i tidsrummet 18-20.

1.   Find minimum 10 personer; naboer, venner, netværk eller nogen du lige har mødt (dog max 4-5 personer fra din husstand) - alle skal komme fra 
Ballerup Kommunes geografiske område.

2.   I får besøg af en klimamedarbejder, som medbringer en let anretning til aftensmad samt en bunke klimakort, som er oplæg til Ballerup Kommunes 
kommende klimapolitik, som I vil høre lidt mere om. Vi vil samtidig gerne have input og ideer med hjem fra jer. 

 
3.   Du skal forpligte dig til at lave 3 klimatopmøder i din familie eller i dit fælleskab, hvor I aftaler hvilke vanebrud I vil arbejde for. 3-4 måneder derefter 

skal du deltage i et opfølgende interview.

4.   I vil få adgang til et digitalt værktøj, hvor I kan følge CO2-beregninger for jeres vanebrud. Du skal tale om klima i dine netværk og inspirere andre 
til, hvad I sammen kan gøre for at vi får et bedre klima.

Du kan booke et besøg i november eller december 2021 på ballerup.nemtilmeld.dk/520/ 
Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte Anette Nielsen Kollits på ank@balk.dk 

HANDLINGS-

FÆLLESSKABER

SÅ VI ER FÆLLES OM ARBEJDET 
FOR ET BEDRE KLIMA

I januar 2022 introducerer vi en ny møderække om klimaaktuelle emner

FAKTA TIL DIG:

•  Ballerup Kommune som virksomhed står for ca. 2 % af CO2-udledningen i Ballerups geografi, borgerne står for ca. 24 %, 
mens virksomhederne står for 33 %. Den samlede transport i Ballerup står for 41 %.

•  Ballerup Kommune har tilsluttet sig det landsdækkende DK2020-samarbejde, og har forpligtet sig til at udvikle en klimahand-
leplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Vi skal være klimaneutrale i 2050, hvilket betyder netto nul CO2-udledning.

• I Ballerup Kommune skal vi skal leve op til den nationale klimalovs delmål om 70 % CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Kommunalbestyrelsen er optaget af, at alle skal være med til at løse klimaudfordringerne - kommunen, borgerne og erhvervs-
livet skal arbejde sammen om løsningerne. Kommunen skal gå foran - men det er summen af engagement, ideer, initiativer og 
handlinger, som sikrer, at vi sammen når i mål. Derfor skal borgere og virksomheder også inddrages, så vi er fælles om arbejdet 
for et bedre klima.

       KLIMAFORSLAG:
 
Har du et forslag til klimapolitikken, så send det til ballerup.dk/borgerforslag. 450 tilkendegivelser på et forslag gør at politikerne skal tage det op.

KLIMAPOLITIK


