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Bruttoliste med grønne idéer fra dialogmøde 

Biodiversitet 

1. Bikuber placeret forskellige steder i kommunen. F.eks. på taget af rådhuset, 

naturskoler og andre naturområder. Kan evt. serviceres af Bybi eller 

beskæftigelsesprojekter i Brøndby Kommune. Honning kan håndteres af Bybi. 

2. Undlad at slå alléerne i Vesterled eller så vilde blomster. 

3. Drop slåning af græs ved daginstitutioner i Vesterled. 

4. Plads til vild natur. 

5. Flere områder med vilde hjemmehørende blomster og planter. Gerne hjælp til 

grundejerforeninger og boligselskaber til at etablere og plante det rigtige. 

6. Insekt/bi-hoteller rundt omkring. Også i institutioner. 

7. Flere træer. Gerne kirsebærtræer. 

8. Kirsebærtræer. 

9. Fjern krav om at frøbærende ukrudt skal fjernes, inden det blomstrer. Vi er mange, 

der gerne vil nyde de smukke mælkebøtter m.m. og det vil hjælpe insekterne. 

10. Begræns arealer mod faste belægninger. Håndhæv lokalplanbestemmelse om faste 

belægninger. I parcelhusområder lægges flere og flere fliser m.v. 

11. Lad gamle træer stå, også selvom de er halvdøde. Kommunen kan med fordel 

tilbyde hjælp og rådgivning om beskæring m.m., hvis træet bevares. 

12. Lokalplaner om grønne hegn i stedet for plankeværk. 

13. Giv lov til at hækkene blomstrer, inden de klippes til gavn for insekter og fugle m.m. 

Skriv ind i skabelon for grundejerforeningsvedtægter og i lokalplan med mindre det 

skaber farlig situationer på større veje. 

14. Lad større gamle tæer stå, også hvis de er halvdøde. Hjælp til private borgere til at 

vurdere og beskære, så de ikke fældes af frygt for, at de er farlige. 

15. Drop krav om at klippe hækken, inden den blomstrer. Medmindre den skabe farlige 

situationer på store veje. 

16. Levende hegn. 

17. Færre plankeværk. Flere grønne hække! 

18. Drop krav om at fjerne ukrudt i lokale vedtægter. 
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19. Lad græsset gro langt flere stede og erstat græsplæner med vilde blomster, 

hjemmehørende. Rundkørsler og rabatter. 

20. Mere vild natur. Lad træer ligge, hvor de vælter osv. i Brøndbyskoven. 

21. Private boligejere ved stranden bedes undlade at slå græsset på arealerne mellem 

sti og have. 

22. Lad hundelortene være. 

23. Gøre legepladser på skoler og i dagtilbud mere biodiverse. 

24. Petanque baner med vilde blomster. Flere af dem og hjælp til grundejerforeninger 

og boligselskaber med at etablere dem og de rigtige blomster. 

25. Væk med de pæne græsplæner, lidt mere kreativ tænkning i det grønne over det 

hele og flere grønne bænke til ældre borgere og andre det trænger til et hvil i det 

grønne fremtidige bybillede (fra tilmelding) 

26. Brøndby Kommune kunne være forgangskommune i forhold til bestemmelse af 

grønne arealer versus byggeriet. Brøndby Kommune skal stille krav til m2 opført 

bygning, ligeledes skal så et vist antal m2 grønt areal vælges til, plantes med træer 

og masser af dansk vild natur. I Brøndby Kommune har vi enormt meget bart areal, 

hvor der er græs og mere græs. Det bør være investorerne i ny byggeri, såvel som 

nyopførte parcelhuse, der skal bidrage til at få beplantet meget af det areal der er. 

(fra tilmelding) 

27. Velholdte blomsterkummer, hække i stedet for plankeværker, træer og buske i 

stedet for fliser.  En mangfoldighed af fugle, sommerfugle og humlebier bør være en 

selvfølge i så smukt et område, som vi bor i (fra tilmelding) 

28. Fortryd og bevar Vesterledsparken. Plejehjemmet kan ligge i skoven ved rådhuset 

og Gildhøj. (fra tilmelding) 

29. Overvej hvorledes den optimale effekt fås fra grønne områder. Strandesplanaden i 

Brøndby Strand er et fantastisk frirum fra asfalt og beton, men kommunen kan 

overveje at tilpasse nogle af områderne, hvor der ikke er boldbaner, borde-

bænkesæt eller beplantning med træer, blomster og des lige, således at kommunen 

maksimerer den æstetiske værdi og/eller lagringen af CO2 fra området. (fra 

tilmelding) 

30. Strandsøernes tilstand er langt fra som lovet, f.eks. er gennemstrømningen af 

havvand ikke vedligeholdt og tilløb af næringsstoffer og giftstoffer er tilsyneladende 
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også højere end godt er. Det burde der gøres noget ved, så vandet bliver klarere og 

biodiversiteten større. (fra tilmelding) 

31. På esplanaden i Brøndby Strand kunne man plante buske som dyrene kan li at 

bygge reder i. (fra tilmelding) 

32. Vi kunne sætte bikuber op på egnede steder, og jeg vil gerne være med til at passe 

og pleje bierne/staderne. Målet er at udvikle en bivenlig by - gennem bi 

enggræsgange, miljøundervisning, fremme af børn og unges forståelse for biavlere 

og andre natur og miljø aktiviteter. Bi-græsningen med forskellige som kunne 

bruges til tilbud til grupper af børn og skoleklasser, honningfestivalen. Råd om bi 

venlig beplantning. Insektvenlige arealer fx. med får. (fra tilmelding) 

33. Øge biodiversitet i kommunen ved at gøre både kommunale og private 

arealer/haver vildere gennem gensidig inspiration og erfaringsudveksling og 

dermed skabe større sammenhængende, vilde arealer. Evt med fællesaktiviteter 

som høslæt på større arealer. I Brøndbyøster har vi en tour de vilde haver senere 

på året, hvor alle er velkomne. Her kan man besøge fem haver med fokus på det 

vilde. (fra tilmelding) 

Transport 

Låne en elcykel eller ladcykel gratis i en periode 

1. God ide 

2. Bycykler 

3. Cykelkurv til handleture 

4. Billiger elcykler 

5. Det er sundt at cykle 

6. Ja 

7. Cykelcafeer, hvor man kan låne/leje en cykel og en hjelm. Få en sludder, en kop 

kaffe og måske møde nogle at cykle med/opdage sin kommune/hjælpe ensomme 

8. Lånecykler ved kommunale og private institutioner. (fra tilmelding) 

Bedre og tryggere cykelveje 

1. Bedre belysning 

2. Bedre overgange ved Gammel Køge Landevej 

3. Bedre cykelstier ved Letbanen 

4. Skabe tryghed for forældre, så børnene kommer afsted på cykel 
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5. Mere plads på cykelstierne! 

6. Bedre supercykelstier kan sikre bilpendlere vil vælge cyklen frem for bilen 

7. Bredere cykelstier 

8. Børnevenlig cykelinfrastruktur 

9. Ja 

10. Mere intuitiv stiføring. Fx skal cyklister skifte vejbane mange gange på Borgmester 

Kjeld Rasmussens Boulevard 

11. Usikre cykelforhold til Glostrup st. 

12. Ja 

13. Brede cykelstier 

14. At lave endnu bedre betingelser for cykelister, så det bliver mere attraktivt at cykle 

f.eks. Flere sikre cykelstier uden om den hårde trafik (fra tilmelding) 

15. Bedre forhold for cyklister. Ved at fremme forholdene for cyklisterne i Brøndby, kan 

vi få rykket noget af transporten fra biler og over på cyklerne, til gavn for klimaet, 

foruden trængslen, folkesundheden samt reduktion af støjforurening. Derfor skal det 

være lettere og bedre at være cyklist i Brøndby. Der skal bygges en cykelbro over 

jernbanen ved Vestvolden, skiltningen skal gøres bedre, der skal implementeres 

"best practice" som "uni-direktionale" cykelbaner, ikke mindst på strækningen 

mellem Brøndby Strand og Brøndbyvester på Borgmester Kjeld Rasmussens Blvd., 

der lige nu er super bøvlet for cyklister. (fra tilmelding) 

16. Gør det nemmere at køre på cykel i Brøndby f.eks. gør det lovligt at cykle tværs 

over Sdr. Ringvej ved Sydgårdsvej samt etabler cykelsignal på Park Allés nordlige 

side ved Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. (fra tilmelding) 

Færre p-pladser 

1. Problem ved fodboldkampe 

2. Buser til fans ved kampe + kommunikation herom 

3. Bedre planlægning ved udbygning til stadion 

4. Kæmpe p-hus ved station, så de lokale stadig kan parkere ved eget hus 

5. Ja 

Grønne trafikvaner hos børn og unge, fx cykle sammen i skole 

1. Mere motivation for elever til at cykle til skole. Færre biler ved skolerne. 

2. Få børnene til at cykle i skole 
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3. Arbejde for mere respekt for andres cykler (mindre hærværk) 

Cykellegeplads 

1. Placeret med hensyn til alle tre bydele, så børnene kan cykle derhen (også små 

børn) 

Grønne transportmuligheder det sidste stykke fra stationen 

1. Servicebusser 

2. Mindre busser! 

3. Busser skal hænge bedre sammen med s-togene, så bliver offentlig transport et 

bedre alternativ til biler 

4. Bedre offentlig transport. Brøndby har nærmest "fynske tilstande" når det kommer til 

offentlig transport, hvilket naturligvis medfører, at folk kører i bil i stedet. Ved at 

forbedre den offentlige transport, kan vi flytte noget af persontrafikken væk fra 

privatbiler og over i det offentlige. Linje 13 skal køre minimum hvert 20. minut, også 

i weekenderne, og vi skal have busforbindelserne til Havebyen og Avedøre tilbage. 

Busserne skal passe bedre sammen med S-togene på stationerne, og der bør også 

kigges på om eksisterende ruter med fordel kan forlænges (f.eks. forlænge linje 13 

til Brøndby Havn, så en del af Gl. Køge Landevej, der lige nu ikke har busdækning, 

atter får det), eller om f.eks. linje 7A kan forlænges fra Rødovre Hallen til 

Brøndbyøster og Brøndby Strand, og agere højfrekvent bybus i kommunen (fra 

tilmelding) 

Bedre adgang til at oplade elbiler 

1. Krav/opfordring til etablering af ladestandere ved nybyg af fx ejendomspleks og 

parkeringshuse ved fx Sdr. Ringvej og Kirkebjerg Parkvej 

2. Fx Brøndbyøstertorv, lejlighedskomplekser og der hvor man handler 

3. Lade standere ved skolerne. Om dagen kan ansatte bruge og om aftenen kan 

beboerne bruge dem 

4. Oplagt 

Erstatte bilen med en elbil eller (el)cykel 

1. Nej 

2. Kan el-infrastrukturen bære mange elbiler? 

3. Behov for hurtig-lade-muligheder i Brøndby Kommune  

4. Hurtigladere skal prioriteres pga. ladetid 
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5. Flere ladestandere og små servicesteder til cyklen 

6. ”Drop bilen” kører EUC 

7. Bedre og sikker cykelstandere til ar sikre sin elcykel 

8. Vi må kunne bruge Sportsbyen midt i kommunen til at træne sundhed og 

bevægelighed, så borgerne får lyst til at cykle, gå og lade bilen stå (idétræ) 

Køre mere med bus, tog eller letbane 

1. Flere S-toge, der stopper i Brøndbyøster + Brøndby Strand 

2. Bruge sine ben, gå 

3. Arbejde på mindre pendlertrafik gennem Brøndby Kommune  

4. Sikre relevante busforbindelser 

5. Billigere offentlig transport 

6. Sikre bedre intermodalitet mellem de forskellige offentlige transportformer 

Delebiler og mere samkørsel 

1. Delebiler i Brøndbyøster. Brøndbyøster Boulevard 22 huser 500 studerende på The 

Mark 

2. Flere delebiler til folk, der kun skal bruge en bil en gang i mellem 

3. El-delebiler har ud i Brøndby – de allerede eksisterende udbydere skal stille nogle 

biler i Brøndby Strand 

4. Vi skal have delebiler - det er så oplagt i vores kommune, at vi deles om bilerne. 

(fra tilmelding) 

Færre korte bilture 

1. Flere cykelpumper også til almindelige cykler, der virker også langs supercykelstien 

2. Grøn stime til cyklerne 

Tomme bobler 

1. Elcykler er for dyre i indkøb, hvis man er usikker på behovet 

2. Kurser til reparation af (el)cykel 

3. Opfrisket maling til handicap-p-pladser 

4. Kommunen burde starte en indbyrdes ”vi cykler til arbejde” konkurrence 

5. Flere bænke, så vi kan klare at gå  vi behøver at hvile os, hvis vi skal gå mere. 

6. Metro 

7. Bilfri zoner 

8. Hastighed på Kjeld Rasmussens Boulevard sættes til 60 km 
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9. Nedsat hastighed på vejene 

10. Gl. Brøndbyvester. Bump nede ved skole. For høj hastighed 

11. Ældreplejen skal have el scootere med tag 

12. Sæt hastigheden ned på de større veje 

13. Cykelskure ved nybyggeri obligatorisk krav fra kommunen 

14. ”Gå-busser” til skolevej (fx Vesterled) og ”Cykel-busser” (fx Vesterled) 

15. Meget billiger tog- og busbilletter (gerne gratis) 

16. Alle som får transportfradrag skal samkøre med andre på motorvejen. Minimum tre i 

bilen udløser fradraget 

17. Flere cykelparkeringspladser og aflåste 

18. Flere aflåste cykelparkeringspladser 

19. Flere cykelparkeringspladser, gerne aflåste 

20. Sæt farten ned 

21. Gør offentlig transport mere tryg på alle tidspunkter 

22. Delecykler 

23. Delecykler 

24. Førerløse minibusser mellem bydelene 

25. Bedre og billigere offentlig transport 

26. A-busser til Brøndby. Flere afgange 

27. Bedre busdækning 

28. Linje 13 skal køre hyppigere 

29. Flere busser uden for myldretid og på søndage/helligdage 

30. Lav Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard mere spændende, så børnene fra 

Brøndby strand får lyst til at cykle til Brøndbyvester Skole 

31. Lav motorvejsafkørsel ved Park Allé, så lastbile til Priorparken og biler til stadion 

ikke skal igennem byen (idétræ) 

32. At sænke hastighederne på vejene, og dermed reducere CO2 fra biler, lastbiler og 

busser. (fra tilmelding) 

33. Hastigheden på de store kommunale veje sættes til 50km. (fra tilmelding) 

34. Nedsætte hastigheden på motorvejene omkring Brøndby, for at nedsænke 

udledningen fra bilerne i byområdet, samtidig med en sidegevinst af nedsat støj for 

borgerne (fra tilmelding) 
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35. Skilte op med Stop motoren på bilen. Ved Gildhøj privat hospital holder der meget 

ofte biler med motoren tændt, mens de venter på deres pårørende. (fra tilmeldign) 

36. Dæk motorvejen til og sæt solceller på taget. (fra tilmelding) 

37. Sæt farten ned til 40 kilometer i stedet for 50 km. i hele kommunen. (fra tilmelding) 

Bolig 

Solceller på taget 

1. Kommunen kunne sætte solceller på en bygning, så borgerne kunne se et 

eksempel 

2. Ja 

3. Bedre udnyttelse af de tagflader, vi allerede har? 

4. Ændre solcelleordningen, så det kan betale sig økonomisk (Ingen fordel i dag!) 

5. Tilladelse til solceller på kolonihavehuse 

6. Solcellefilm på vinduerne 

7. Hvordan får vi hurtigst solceller på taget? Er der lang sagsbehandlingstid? 

8. Ja tak. Bedre ordninger, så det kan betale sig, som det var for nogle år siden 

9. Solceller på etageejendomme og højhusgavle 

10. Solceller på alle kommunale ejendomme 

11. Solceller på stadion 

12. Solceller på kolonihaver 

13. Understøtte og sikre at der kommer mere vedvarende energi i kommunen (fra 

tilmelding) 

14. Bedre ordning for f.eks. private solceller samt bedre økonomi for energioptimering (i 

dag dyre løsninger med tilbagebetalingstid på +10 år, kan det afhjælpes med 

tilskudsordninger/fradrag el. lign.?) (fra tilmelding) 

Energirenovere og isolere 

1. No brainer! 

2. For lang tilbagebetalingstid på energiforbedringer. Fx 10 års tilbagebetaling på 

hulmursisolering. Løsning: fradragsmulighed for forbedringer 

Boligafdelinger og –områder deler viden 

1. Energifællesskaber i boligforeninger, grundejerforeninger eller mindre klynger af 

boliger 

2. Information om klimasikring i nabofællesskaber 
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3. Større fællesskab i grundejerforeninger og vidensdeling mellem disse (fra 

tilmelding) 

Spare på varme og el 

1. Tjek tiderne for det tidspunkt, hvor strømmen er billigere og mere miljøvenlig  

grøn strøm 

2. Start en temagruppe i byg selv en solfanger. Det er nemt og billigt ca. 400 kr./2 m2 

3. Oplysning om på hvilke tidspunkter det er mest miljøvenligt til forbrug af el 

4. Information om hvad der kan gøres fx sænke temperatur 1 grad og spar 5 % i 

forbrug (varme) 

Energitjek bygningen 

1. Måske vil kommunen tilbyde det gratis eller til en favorabel pris? 

2. Hjælp fra kommunen eller blot oplysning om pris for en sådan ydelse hos 

sagkyndige 

Få fjernvarme 

1. Ja tak! 

2. Speed up 

3. Begynd gerne på egevang  

4. Speed up, før for mange køber varmepumper i stedet for 

5. Men er det bæredygtigt, hvis alle vil have fjernvarme samtidigt? For stor 

efterspørgsel  dyre entreprenørudgifter og kamp om fjernvarmerør 

6. Fjernvarme fremtidige temperatur  frem og retur på primærside + der skal sikres 

at alle ejendomme (især etagebyg) kan opvarme deres brugsvand op til 50 grader 

uden risiko for legionella 

7. Hvorfor skal anskaffelse være så dyr og hvorfor giver kommunen/stat ikke stort 

tilskud. Fx i Vig ejer kommunen folks anlæg og de betaler kun en årlig ydelse på 

3000 kr. + forbrug 

8. Ja tak, men det har desværre lange udsigter, selvom Brøndby Strand nu har 50% 

forhåndstilsagn. Speed up please  

9. Forbered lavtemperatur-fjernvarme i fremtidig byggeri? 

10. Husk fibernet graves ned samtidig med fjernvarme rør 

11. De store boligselskaber har mange grønne græsplaner! Hvad med bede med vilde 

blomster, insekter m.m. 
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12. Fællesskabshaver i boligselskaberne 

13. Ved Torvestien ejer kommunen græsarealet. Sælg det tilbage til boligselskabet, så 

de kan gøre det grønt! 

14. Adskil regnvand og kloakvand 

15. Samgravning i de områder, der graves. Frem for at grave en ting ned i jorden af 

gangen kunne der spares meget arbejde ved at planlægge samgravning af fx 

fjernvarme, fibernet, telefonnet, antenne, elkabler, gadebelysning osv. Brug mere 

tid på planlægningen og mindre tid på at være ude i gaderne flere gange! 

16. Lad os få fjernvarmeudrulningen sat på højeste hastighed (idétræ) 

Tomme bobler 

1. Genbrugspladsen burde tillade at klunse byggematerialer. Der ligger for mange 

penge og ressource besparelser 

2. Anvendelse af regnvand ved alle boliger. Kan bruges til toilet, vask osv. 

3. Hvordan udnytter vi vores regnvand? 

4. Hvordan undgår vi cementhaver? 

5. Mulighed for besøg af grøn energi konsulent 

6. God ide med mulighed for besøg af grøn energi konsulent 

7. Få styr på driften alle kommunale ejendomme og store foreninger 

8. Bevar grønne arealer. Der skal være minimum det eksisterende areal af græs/skov 

som nu. Der klan flyttes rundt i arealerne, men ikke formindskes 

9. Opsamle regnvand fra private boligforeninger også – Nygårds Plads. Pisk og 

gulerod ligesom affaldssortering 

10. Genbruge regnvand til toiletskyl. Det er ikke den største udgift, men 

vandbesparelsen er stor. Der er også muligheder på vej til vask af tøj. 

11. Solpaneler og energiafgrøder langs alle motorveje 

12. Jordvarme. Har kommunen undersøgt geotermisk varme? (idétræ) 

13. Flere LAR-anlæg projekter i Brøndby Kommune. Håndtering af regnvand i 

ejedommer i stedet for at koble det til kloaksystem (idétræ) 

14. Grønne tage (fra tilmelding) 

15. Belysning: Der er for meget lysforurening udendørs.  Det gælder erhvervsområder, 

boligområder, byggepladser. Erhvervsområder er f.eks. oplyst døgnet rundt med 
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kraftige projektører, byggepladser ligeledes, følere og automatik bliver ikke justeret. 

Boligområder med julebelysning lyser døgnet rundt i månedsvis. (fra tilmelding) 

16. Flere vindmøller (fra tilmelding) 

17. Indtænk vedvarende energi i byfornyelsen - herunder renoveringen af beboelse og 

industriområder, hvor solceller er et oplagt eksempel. (fra tilmelding) 

18. Målere på varmt vand, så incitamentet til at spare på vandet, både det varme og det 

kolde er tilstede. (fra tilmelding) 

19. Et tredje forslag der nok er rettet mod lejlighedskomplekserne er at gøre vand og 

varme målere obligatorisk i alle lejemål. (fra tilmelding) 

Hverdag 

Købe færre og mere holdbare ting 

1. Mere hjemmedyrkning/forsyning. Tillad haver i hønsegården 

2. Etablere nabofællesskaber omkring haveredskaber/-maskiner 

3. Gem alt dit tøj – det bliver moderne igen 

4. Genbrug af tøj og tekstiler. Viden om tøjproduktion og vandforbrug. Køb tøj på 

abonnement + skrædderløsning. Hvad er mode? 

Grøn læring hos børn og unge 

1. Gør fortov til leg og lærerige. Brug fliserne 

2. Vi mangler de unge. Hvordan får vi deres mening med? Hvordan får vi fat i dem? 

3. Konkrete projekter på tværs af generationer 

4. Visuelle idékataloger og noget, der er synligt i bybilledet 

5. Dansk Vegetarisk Forening har nogle unge oplægsholdere, der kan holde gratis 

oplæg om mad og miljø for de store klasser 

6. Miljøtimer i folkeskolen (idétræ) 

7. Uddan personalet i skolerne, så undervisningen bliver mere social/økonomisk og 

bæredygtig og har fokus på klimamæssige handlinger og adfærd (idétræ) 

8. Uddanne personalet i dagsinstitutionerne, så børnene får natur og science 

oplevelser, så de får tidligere erfaringer og oplevelser, der er grundlaget for at 

træffe de rigtige beslutninger senere i livet (idétræ) 

9. De grønne områder i skole og dagtilbud kan godt bruges som grønne områder. 

Samtidig kan børnene lære noget om biodiversitet og bæredygtighed/den grønne 

omstilling. (fra tilmelding) 
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10. Et større fokus på mad-resursespild, samt læren om affaldssortering. skal læres 

allerede fra de små klasse. Det skal komme alle til gavn, med et “suppekøkken” 

hvor de arbejdsløse, hjælper til. ( fra tilmelding) 

Købe miljømærkede ting 

1. Klimabelastningsmærkning af fødevarer og udstyr 

Mere genbrug, bytte og reparation 

2. Kommunale indkøb: Stil krav til fokus på bæredygtighed og genbrug i produkter 

uden dog at stille for specifikke krav til en bestemt % genbrug, da det kan være 

begrænsende for kvaliteten og dermed bæredygtighed på lang sigt. 

3. Lave en reparationsstation ”værksted” i kommunen, hvor man kan få fixet sine ting 

til en ordentlig pris  

4. Bygge genbrug / Byt/salg på Genbrugsstationen 

5. Repaircafé fx på Genbrugsstationen eller brug pensionisthusene, når 

pensionisterne er gået hjem 

6. Kommunen støtter en ordning, hvor man kan få repareret billigere fx elektronik. Det 

kunne gøres ved hjælp af jobaktivering/arbejdsløse elektrikere på 

Genbrugsstationen Miljøcentreret 

7. Repaircafe vil kunne give aktivitet til borgere uden for arbejdsmarkedet og undgå, at 

meget smides ud. Støttes i opstart af kommunen. 

8. Sæt krav til øget genbrug, men lad vær med at sætte krav til mængden af genbrug. 

Genbrug/genanvendelse er ofte en win win situation, som bærersig selv, da også 

funktionelle krav skal overholdes for at lang levetid af produktet 

9. Fokus på genbrugsmaterialer - hvordan genbruger man, fra gammelt til nyt etc. (fra 

tilmelding) 

10. Mere genbrug af storskrald, f.eks. møbler, tøj og elektronik, eks. donation af møbler 

til nødhjælpsorganisationer, rep. af møbler/elektronik, afholdelse af loppemarkeder. 

( fra tilmelding) 

Endnu mere sortering af affald 

1. Ansæt flexjobbere til at samle genbrug fra containere på Genbrugsstationen. Der er 

meget. 

2. Brøndby Kommune  Levering af affaldskurve med plads til restaffald og 

madrester til alle beboere i kommunen. 
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3. Information om affaldssortering på forskellige sprog 

4. Formidling af affaldssortering. Hvad sker der med skraldet? Og hvorfor er det 

vigtigt? 

5. Flere skraldespande i det sociale rum! Muligvis skraldespande, hvor man sorterer. 

6. Affaldssortering af tøj og mælkekartonner 

7. Bedre oplysning om rengøring osv., fordi nogen synes, alt skal skinne, før det 

smides ud 

8. Infofilm. Hvad sker der med den plast, jeg lægger i min grønne beholder? Super 

hvis jeg kunne følge plasten til det nye produkt. Film alla FDM’s trafik film – hvad 

sker der, hvis vi ikke kommer i gang med den grønne omstilling – i turbo fart 

9. Løsninger for at undgå cigaretskodder (idétræ) 

10. Skraldespande med låg, så fuglene ikke hiver det op (Idétræ) 

11. Mere viden omkring affaldssortering så det lykkes i praksis (fra tilmelding) 

12. Evt. nogle Havfaldsstativer ved indgangen til Strandparken. Flere strande har 

sådanne opsat så borgerne tilskyndes til at samle affald på områderne. Der ligger 

desværre meget affald, Se Havmiljøvogter m.m. (fra tilmelding) 

13. Flere og mere synlige skraldespande, særligt ved fodboldkampe, som står ude på 

vejen (fra tilmelding) 

14. Flere skraldespande rundt omkring og IKKE dem der hænger på en lygtepæl, da de 

kan sparkes af og så ligger al skralden ud over det hele :) (fra tilmelding) 

15. Hold og promovere to uge om året en tur i skoven inkludere indsamler skrald. 

Måske med nogle aktiviteter fx. hvilken hold indsamler mere, fælles spisning, gæt 

hvor mange ……… er og også, motivere dem som er hundeejer til indsamler affald, 

aflevering poser og handsker for at gøre det.  (fra tilmelding) 

16. Kan vi få "plastikposer" til grønt affald, der kan opløses, i stedet for de grønne 

"rigtige plastikposer"? (fra tilmelding) 

17. Vi skal klædes bedre på mht. affaldssortering, derfor kunne eksperterne måske lave 

en video eller en brochure, om de ting, vi kan tage fejl af som f.eks. om pizzabakker 

skal i "restaffald" eller i "pap" Jeg har selv en person, jeg kan spørge, når jeg er i 

tvivl, men måske er der noget, jeg sorterer helt forkert uden at vide det. (fra 

tilmelding) 

18. Skilte på stranden, der siger noget om cigaretskod. (fra tilmelding) 
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19. Mulighed for kompostering af haveaffald (fra tilmelding) 

Delefællesskaber, fx låne værktøj på biblioteket 

1. Ja, gerne æblepresser til mostfremstilling af egen frugt 

2. The Mark på Brøndbyøster Boulevard 22 har værksteder (cykel, træ, metal), som 

kunne være sjovt at åbne op for kommunen også. Derudover holder vi mange 

fællesspisninger også. Vi genbruger materialer til møbler og cykler. 

3. Dele haveredskaber, plæneklip, hækkeklipper og lignende 

Spise mere plantebaseret 

1. Gør de plantebaserede retter til det lette valg i et travlt hverdagsliv – inspiration, 

indkøb, madoplevelse 

2. Spis mindre kød og mere fisk. Vi spiser kun kylling. 

3. Natur-sanketure fx stranden og den grøn kile  

4. At spise kun grønt er ikke altid det grønneste – tag det rigtige valg, kig på 

emissionerne af den mad, du spiser. Fx kikærter på dåse har samme emissioner 

som kylling 

5. Også i de offentlige køkkener 

6. Regeringen har en grøn efteruddannelse af køkkenpersonale, kommunen kan søge 

til mere plantebaseret mad i offentlige køkkener 

7. Hjemmedyrkede varer 

8. Billigere frugt og grønt. Dyrere kød 

9. Grøn valgmulighed i offentlige køkkener. Brøndby kommune skal gå forrest i den 

grønne omstilling af fødevareproduktionen, og ALTID tilbyde en lækker, 

velsmagende og sund, plantebaseret valgmulighed i de offentlige køkkener. 

Borgerne skal ikke spises af med 3-stjernet salami, og vegetarer samt veganere 

skal ikke spises af med en kedelig salat (fra tilmelding) 

Købe flere økologiske og lokale madvarer 

1. Køb dansk! 

2. Køb varer i Wefood butik. Få Wefood til Brøndby 

3. Køb lokalt produceret råvarer. Køb sæson grønt. 

4. Kommune køkkener/køkkenchefer skal omlægge til grønt køkken. Skal måske 

efteruddannes, men kan i hvert fald normalisere det at spise grønt og at det smager 

godt 
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5. Folk med have kan dyrke mere selv. Giv mere oplysning om nemme grøntsager i 

stedet for græs 

6. Dyrk flere grøntsager og bær i haven 

7. Hold høns. Æg er billig protein. Havehøns smager godt og de sidste madrester går 

let i hønsene 

8. Nedfaldsæbler/pærer ikke gå til spilde. Giv til naboer mv. evt. firmaer plukke til 

produktion. 

9. Plant frugttræer i haven. Godt for CO2 og sundt for helbred og mindre køb udefra 

10. Mere fokus på at vi dyrker grøntsager og går mod at blive lidt mere selvforsynende 

(fra tilmelding) 

11. Mulighed for at dyrke grønsager på græsarealer er omkring Albjergparken. (fra 

tilmelding) 

Blive inspireret til nye madretter 

1. Madlavningsworkshops med efterfølgende fællesspisning. The Mark lægger gerne 

lokale til  

2. Lokaltv Brøndby. Gode ideer til borgene, madopskrifter m.v. 

3. Fælles madplaner, som kommunen laver, der kan hjælpe os til at blive mere grønne 

i vores spisevaner. 

4. Lave madaftener i institutionerne 

5. Måltidskasser som også gør hverdagen nemmere planlægningsmæssigt 

6. Unge mennesker skal vænne sig til mindre smag end i fastfood pga. mindre salt og 

andre tilsætninger. 

Fællesspisning med andre 

1. Bruge skoler til dette formål efter kl. 16 

2. Kommunen skal lave fællesspisning som skal inspirere borgerne til grønnere mad + 

man er social. 

3. Madfællesskaber. Fx mødes i et fælleshus med køkken og lav sammen en simpel, 

grøn ret, som folk kan lave derhjemme bagefter  socialt samvær og bedre 

kendskab til at lave grønne retter. 

4. Fællesspisninger med fokus på madspild (fra tilmelding) 

Mindre madsspild 

1. Planlæg hvad I skal spise I skal spise i løbet af ugen og køb ind 1-2 gange om ugen 
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2. Brug appen ”To good to go” til at mindske madspild 

3. Brug appen to good to go 

4. Lovgivning omkring mindre pakning i dagligvare butikkerne 

5. Fokus på minde madspild helt fra Folkeskolen 

6. Sælge biligere/give ud af grimme madvaner som supermarkederne ikke vil sælge 

Tomme bobler 

1. Kommunen stiller krav om energimærkning af indkøb af hvidevarer ved nybyggeri. I 

Kirkebjerg Søpark er der hvidevarer med energimærkning F 

2. Sæt solceller oven på alle kommunale bygninger 

3. Samle regnvand til wc-skyl og havevanding 

4. Offentlig organisk naturlegeplads, hvor alt er genanvendeligt eller kompostbart 

5. Mulighed for at opsætte små vindmøller i egen have eller små solceller til egen 

eloplader til elbil og elcykel m.m. 

6. Mere diversitet i de grønne områder 

7. Optag projekt ”Grønt flag” igen. Var tidligere en stor succes. 

8. Lad en klimaingeniør med speciale i åbne habitater fungere som konsulent for 

boligselskaber og private husejere 

9. En grøn dag 

10. Generelt oplysning fra kommunen 

11. Brønden klimaudstilling 

12. Genbrug af regnvand. Bruge regnvand til toiletskyl og vaskeri 

13. Regnvandstønder. Undgå at bruge postevand til haven 

14. Grønne guider til rådighed for borgerne 

15. Undgå vandspild. Lad det kolde vand løbe i en vandkande til planterne og omvendt 

fra varm til kold. 

 


