Årsplan for det lokale miljøarbejde 2017

Indledning
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har med denne årsplan for 2017 skitseret en række projekter for det lokale miljøarbejde, i de to bydele Indre By
og Christianshavn. Projekterne omhandler indsatser inden for områderne luft, støj, grøn by, klimatilpasning, bæredygtighed, affaldssortering,
affaldsudnyttelse, samt kommunikation, synlighed og netværk. Planen er opdelt tematisk i projekter, men kan samtidig ses som en helhedsorienteret
plan, hvor der sigtes efter at skabe synergier mellem projekterne. Projekter med fokus på mere grønt i byen forventes at indvirke positivt på
luftforureningen. Flere muligheder for udsortering af organisk affald vil skabe mulighed for lokal produktion af kompost, som giver næring til grønne
baggårde og facader, og arbejdet med unge og skrald kan åbne op for dialog om andre miljøindsatser i lokalområderne osv.
Vision og mission
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn vil skabe grundlag for bedre livskvalitet og sundhed samt et bæredygtigt miljø for de som bor og arbejder i byen.
Vores mission er at skabe fokus på nye veje til mere bæredygtighed i vores bydele – både inden for miljø, klima, natur, affald/ressourcer og grøn
mobilitet– og på tværs af mål og indsatser. Vi vil betragtes som en kompetent samarbejdspartner og Agenda 21 Center, som er vedkommende – i
NGO-arbejde. Miljøpunktet vil bruges samt engagere og inspirere til bedre miljø og mere bæredygtighed i byen – ikke på egne vegne, men andres.
Hvem er vi
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn er en selvejende fond med egen bestyrelse, en centerleder og et antal projektledere samt studerende og
praktikanter, afhængig af projekter og muligheder for finansiering. Miljøpunktet støtter og udvikler det lokale miljøarbejde, sammen med lokale
borgere, frivillige, institutioner, erhverv, Københavns Kommune, Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, universiteter, andre lokale
organisationer og beboerforeninger. Vi arbejder med tværgående projekter og samarbejder og sikrer dialog og udvikling inden for miljø, kultur og
bæredygtighed, både lokalt og på tværs af Miljøpunkter og bydele i København.
Ud over at være et center, som rådgiver lokalt om bynatur, miljø, klima og bæredygtighed til borgere, boligforeninger, institutioner og erhverv,
arbejder vi projektorienteret, med projektleder og projektmedarbejdere – fra projektidé til afrapportering. Vi inddrager kommune, lokaludvalg,
borgere, erhverv og øvrige relevante samarbejdspartnere for at sikre faglighed, kvalitet samt grundlag for samskabelse. Vi har stort fokus på lokale,
faglige netværk, som skal sikre lokal involvering og indflydelse i projekterne. Gennem facilitering af og dialog med netværk skaber vi grundlag for at
udvikle og formidle miljøarbejdet i bydelene. Vi vil skabe bedre miljø og mere bæredygtighed i byen – sammen med andre – og nå længere.
Økonomi
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn er finansieret af driftsstøtte fra Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Kommune og i
udvalgte projekter søges særskilt støtte fra eksterne puljer og fonde.
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Renere luft i byen
København har masser af liv – her bor mennesker, drives
erhverv og kommer mange besøgende. Ud over biler,
lastbiler, skibe, brændeovne og kræftvarmeværker kommer
der forurening fra vejarbejder, byggepladser og lignende.
Kemiske stoffer og partikler i luften skader både mennesker
og miljø og er en udfordring for københavnernes sundhed og
livskvalitet. Hos Miljøpunktet arbejder vi for en renere luft til
borgerne. Dette gør vi ved at fremme brugen af cykler i Indre
by og på Christianshavn. Private og erhvervsdrivende kan
låne en ladcykel og afprøve den i dagligdagen som erstatning
for en bil. For at der ikke opstår kaos med flere cykler i
Københavns gader kræver det, at der tænkes i nye baner når
det gælder cykelparkering. At komme med forslag til
løsninger på denne problematik er en af Miljøpunktets
arbejdsindsatser. Vi sætter også fokus på muligheden for
renere luft i vores hjem ved brug af luftrensende stueplanter
– ren luft uden at bruge energi.

Grå markering omfatter indsatser med blandt andet frivillige, studerende, tværgående samarbejde og kan involvere ressourcer/midler ud over driftsstøtte. Det
indeholder også enkelte indsatser, som afventer endelig afklaring.
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1. Renere luft i byen – indsatser som skaber opmærksomhed omkring luftforurening i byen og fremmer grøn mobilitet
MÅLSÆTNING

AKTIVITETER v/ MILJØPUNKTET

1.1 Skabe fokus omkring
luftforureningen fra
ultrafine partikler i byen
og her igennem bidrage
til en mere miljøvenlig
offentlig og privat
transport i de to bydele

-Luftmålinger ved busstoppesteder (hvor
der er lavet målinger i 2016) i 2-3 dage;
mindst en dag med trafik og en bilfri dag
- Der tages målinger forud for den bilfri
dag og på selve dagen med tre
måleapparater, hvoraf en benyttes til
baggrundsmålinger og to til sætvise
målinger ved hver målelokaliteten.
Pressen adviseres op til de sidste målinger.

NETVÆRK/SAMARBEJDE/
Projektledelse

Miljøpunktet, Marianne
Samarbejde med Det
Økologiske Råd,
Københavns Kommune og
Copenhagen Solutionslab

Helhedsorienteret event i Øster Søgade og
Nørre Søgade om at motivere og inspirere
til at reducere luftforureningen (+støj).
Gerne noget med visning i stor skala og
aktioner/demonstrationer ved hårdt ramte
borgere. Indsats aftales nærmere sammen
med Lokaludvalg i første halvår af 2017evt.
sammen med Det Økologiske Råd.
1.2 Fremme brug af
ladcykler i de to bydele, og
bydelene generelt, som
erstatning for motoriserede
køretøjer

-Udlån og afprøvning af ladcykler til
borgere og erhverv
- Evaluere effekten af udlån af ladcykler i
2016 og indarbejde erfaringerne herfra i
eventuel fælles udlånsordning

Miljøpunktet vender tilbage når der er en
nærmere beskrivelse for eksempelprojekt
”Fælles udlånsprojekt af ladcykler”.

Miljøpunkt, Marianne
samt frivillige/praktikanter
CLU: Udlån af ladcykler til
borgere og erhverv på dag
til dag-basis (Beboerhuset
på Christianshavn)

SUCCESKRITERIER/resultat
og effektmål

TIDSPLAN

Målingerne forventes
at bekræfte tidligere
måleresultater omkr.
forureningen fra de
offentlige busser og
om muligt turistbusser. Resultaterne
har skabt fokus på
behovet for renere
luft i byen gennem
lokalaviser og
landsdækkende
medier samt MPs og
lokaludvalgenes
hjemmesider. Kort
afrapportering
sendes til LU

Planlagt 1. +
3. kvartal

Evalueringsrapport
med anbefalinger

1.-4. kvartal

sendes til LU ift.
videre drøftelser med
KK, blandt andet om
mulighed for, at KK
fremadrettet
varetager
udlånsordningen.

ØKONOMI/
MANDETIMER

Ressourcer til
luftmålinger og
afrapportering i
MP: Forventet
3 uger
Evt. event
afventer endelig
planlægning
med MP
bestyrelse, lokaludvalget og evt.
med DØR og
forudsætter, at
lokaludvalget el.
anden fond
godkender
tildeling af
puljemidler til
finansiering.
CLU: Løbende v/
Beboerhuset
IBLU: Løbende
v/ Miljøpunktets
deltidskontorstab
4 uger
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NETVÆRK/SAMARBEJDE/
Projektledelse

SUCCESKRITERIER/resultat
og effektmål

- Kampagne: Parker cyklen og husk at
rydde op (offentlige og private arealer):
- Annoncering i lokalpressen og via
FB/hjemmeside
- Materiale og links med vejledning til
håndtering af herreløse cykler via FB/
hjemmeside og netværks- og kontaktoversigter (se indsats 5).
- 1-2 Infomøder for relevante repr. fra
boligselskaber (gårdmænd, ildsjæle mv)
om ny ordning for oprydning af ”herreløse”
cykler, mærkningsordning og vejledning
(folder)

Miljøpunktet, Marianne
Københavns Kommune,
Lokaludvalg,
boligforeninger i de to
bydele

Der er holdt min. en
kampage, invitation
udsendt via presse,
netværks- og
kontaktoversigter

Indsats beskrives og opdateres efter
drøftelse med repræsentanter for
Christianshavns Lokaludvalg, By & Havn

WPI studerende under
vejledning af Miljøpunktet,
Marianne og
Christianshavns
Lokaludvalg, arbejdsgruppe

MÅLSÆTNING

AKTIVITETER v/ MILJØPUNKTET

1.3 Fremme god cykelparkeringsadfærd samt
udbrede viden om
håndtering af ”herreløse”
cykler

1.4 Bedre trafik
planlægning og muligheder
for grøn mobilitet på
Christianshavn (omkring
Prinsessegade og
kommende beboelses og
aktivitetsområde på
Papirøen). (WPI)

TIDSPLAN

ØKONOMI/
MANDETIMER

2. og 4.
kvartal

1-2 uger i hver
bydel;
ressource i alt 24 uger

Materiale er formidlet
forår og efterår via
FB, hjemmeside

Afventer input fra
CLU.

1.og 2.
kvartal

Ressource 3
uger; Udføres af
studerende,
7 ugers projekt
med ugentlige
møder med
vejleder og
løbende
vejledning af de
4 studerende
Afventer LU og
datoer fra WPI.
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Mindre støj i byen
Livet i Indre By og på Christianshavn byder på
mange oplevelser, nærhed og et fantastisk
kulturliv. Alt ligger inden for kort afstand. De
mange arrangementer, nattelivet, biltrafik,
levering af varer til butikker og afhentning affald
fra både erhverv og private er alle kilder til støj.
Miljøpunktet vil gerne sætte fokus på de mange
støjkilder, som findes i vores by. Bliver vi alle
bevidste om effekterne af støj og hvad det gør
ved vores sundhed, kan vi sammen gøre noget
ved det.
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2. Mindre støj i byen – indsatsen sætter fokus på støj og de sundhedsmæssige effekter af støjgener i byen
MÅLSÆTNING

AKTIVITETER v/ MILJØPUNKTET

2.1 Fremme fokus på de
sundhedsmæssige effekter
af støj og muligheder for
forebyggelse

-6-8 møder med støjnetværk (KBN), som
ydes faglig som juridisk hjælp ift. lokale
udfordringer med støj
-Undersøgelser af støj og sundhedseffekter
i samarbejde m. DTU, studerende og
private konsulentvirksomheder
-Samarbejde med Københavns kommune
om resultaterne og muligheder for
forebyggelse
-Forsøge at etablere samarbejde med
andre erhvervsaktører om forebyggende
muligheder ift. nattelivet, herunder støj fra
ventilationer
-Henvendelse til KK om, hvor de måler støj.
-Lokaludvalgene orienteres løbende om
indsatsen omkring støj i byen for at sikre en
tæt koordinering.
-Eventuel aktivitet med event aftales
nærmere med lokaludvalgene.

NETVÆRK/SAMARBEJDE/
Projektledelse

Miljøpunkt, Marianne
DTU, studerende, COWI og
Delta Akustik
Københavns Kommune
Horesta m.fl.

SUCCESKRITERIER/resultat
og effektmål

Der er holdt min. 6
møder. og resultater
formidles til LU
Der er sat fokus på,
hvilken støj som
generer.
Forebyggende muligheder er afdækket i
samarbejde med
DTU, erhvervsaktører m.fl.
Resultaterne sendes
til Lokaludvalgene.

TIDSPLAN

1.- 4. kvartal
2017

ØKONOMI/
MANDETIMER

Netværket
holder 6-8
møder á 1½-2
timer samt forberedelse og
opfølgning.
Opgave med
studerende mv.
afhænger af
muligheder for
studierelevante
projekter.
Samarbejde med
erhvervsaktører
– 2-4 møder
Ressource til
projektledelse
4-5 uger
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Grøn by, klimatilpasning og bæredygtighed
Godt miljø, klima og bæredygtighed handler om
mere end bare renere luft og mindre støj. Hos
Miljøpunktet arbejder vi med at skabe flere grønne
åndehuller rundt om i Københavns til tider lidt grå
gader og nøgne facader. Det giver byen kvalitet og
medvirker til gladere og sundere borgere, som vil
opleve at se på og færdes i grønne omgivelser. Ved
at danne grønne oaser i byen skabes der
levesteder for både dyr og planter hvilket bidrager
til en øget biodiversitet.
Brugen af planter i vores tætbebyggede hovedstad
handler om at udnytte deres naturlige egenskaber
til at løse forskellige miljø- og klimamæssige
problemer. Træer, grønne tage,
facadebeplantninger og andet grønt bidrager til
nedkøling af byen og vil samtidig opsuge regnvand
eller forsinke dets vej til kloakken. Mere grønt er
en nødvendighed i fremtiden!
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3. Grøn by, klimatilpasning og bæredygtighed – indsatsen sætter fokus på klimatilpasning, bynatur, grønne facader og baggårde, samt dets
betydning for sundhed og livskvalitet
MÅLSÆTNING

AKTIVITETER v/ MILJØPUNKTET

3.1 Etablere flere grønne
facader med roser eller
anden grøn
facadebeplantning

- Formidle inspirationsmateriale, fakta samt
de gode historier om roser og andre
facadebe-plantninger i de to bydele via
FB/hjemmesider.
-Finde 10-15 boligejere/foren. til facadebeplantninger ud mod vejen, herunder at
aflive myter og beskrive planternes
betydning ift. luftforurening i byen
- Løbende rådgivning og vejledning
- Anlægge 10-15 facadebeplantninger
- Workshop om beskæring, opbinding, pleje
el. lignende i 2017

NETVÆRK/SAMARBEJDE/
Projektledelse

Miljøpunktet, Sabine
Indre By Lokaludvalg og
Christianshavns
Lokaludvalg
Københavns Kommune
(tilladelser)

(Opfølgning på MPs rapport
”Flere by-træer til
Københavnerne”)

3.3 At fremme anlæggelse
af grønne tage og
tagterrasse

-Løbende formidle muligheder for
Partnerskabstræer og gratis træer gennem
Træbørsen (Metro/MP Nørrebro) via
”mund-til-mund”, hjemmeside og FB
-Vejledning om plantning af træer til ejerog boligforeninger gennem netværk og
kontaktoversigter

Miljøpunktet, Sabine
KK
Miljøpunkt Nørrebro/
Metroselskabet

Arrangere en rundvisning på Building
Green 2017, med besøg hos leverandører
af grønne tage, hvor der informeres om og
fremvises sidste nyt om grønne tage
Invitation via Facebook og en hjemmeside

Miljøpunkt, Sabine og
Jann Kuusisaari
(Kompost-budene og De
Grønne Fingre)
Netværk for bynatur
Lokaludvalg og Ejer- og
boligforeninger

Løbende vejledning om grønne tage

TIDSPLAN

10-15 nye
beplantninger 2017

1.-4. kvartal
2017-2018

10-18 nye
beplantninger 2018

Evaluering i
1. kvartal

Flere gader med
smukke roser og
grønne facader i
Indre By og
Christianshavn

Workshop i
2. kvartal
Plante forår
og efterår

Yderligere interesse
for projektet og
kampagnen

I 2017 evalueres ”Roser til Byen” for 2016
I 2018 evalueres ”Roser til Byen” for 2017
og 2018
3.2 Aktivt arbejde for flere
træer i de to bydele

SUCCESKRITERIER/resultat
og effektmål

Minimum 3-5
boligforeninger i
Indre By og på
Christianshavn har
fået plantet træer fra
Partnerskabstræer
og/eller Træbørsen
LU orient. om result.
til brug ift. KK
Building Green 2017
Henv. til KK om at
motivere til at lave
flere grønne tage i
byen

2.-3. kvartal

Rundvisning
forventes
3.-4. kvartal

ØKONOMI/
MANDETIMER

4-6 ugers
arbejdsindsats
for 1
medarbejder
samt en frivillig
konsulent
Køb af planter:
15.000 i 2017
18.000 i 2018
(1.000 pr.
facade)
Evt. udgifter til
formidling, tryk,
ture, workshop
og lign.
Forudsætter at
der kan tildeles
Partnerskabstræ
eller træer
gennem
Træbørsen
2-4 arbejdsuger

4 arbejdsdage til
arrangement på
Building Green
Løbende vejl.6
arb.dage; i alt 2
uger
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MÅLSÆTNING

AKTIVITETER v/ MILJØPUNKTET

NETVÆRK/SAMARBEJDE/
Projektledelse

3.4 NaTur i Byen
Pilotprojekt om
videreudvikling af bynaturnetværk og formidling af
naturen i København

Samarbejde med og videreudvikle bynaturnetværk gennem:

Miljøpunkt, Sabine
Growing Pathways

6 udviklingsworkshops om bynatur,
formidling og samarbejde på tværs af
bydele

Marianne har den
overordnede ledelse af
projektet, Sabine er
daglig projektleder.

6-8 koordineringsmøder med partnerskab
om bynatur (MP, Growing Pathways og Life
Exhibitions)
4 møder med styregruppe (KK-TMF/BUF,
Frb. Kom., KU, Miljøpunkterne m.fl.)

KK og Frb. Kom.
Bynatur-Netværk
De fire miljøpunkter

4 møder med faglig følgegruppe (KU og
fagfolk inden for bynatur)
Løbende vidensdeling og formidling af
bynaturen via presse, hjemmesider,
udstillinger (Metro og pop-up) mv.

Vesterbro og Kongens
Enghave Lokaludvalg
Lokaludvalg i de 5 bydele
KU

Arbejde med evt. ansøgning om 2. fase af
projekt NaTur i Byen
Et utal af nye bynatur-projekter, motiveret
gennem netværket og formidlingen til
Byens borgere og erhverv, herunder
institutioner og offentlige virksomheder.
Eksempelvis taghave på Christiansborg,
Flytbare Domer til møder om natur,
bæredygtighed for læring osv.

Metro Selskabet m.fl.

SUCCESKRITERIER/resultat
og effektmål

-Endelige mål
afventer godk.af
ansøgning til Nordea
Fonden
At flere af byens
borgere benytter og
værdsætter
bynaturen og tager
hjem igen, lidt rigere
og lidt sundere

TIDSPLAN

Ansøgning
om midler til
pilotprojekt
ventes
behandlet af
Nordea
Fonden
ultimo 2016
1.-4. kvartal
2017

ØKONOMI/
MANDETIMER

Der ansøges om
midler til
pilotprojektet hos
Nordea Fonden
ultimo 2016
Det forudsættes,
at Sabine ifm.
projektet og
indsatsen kan
have base hos
Miljøpunktet.

Engagere fagfolk,
borgere og frivillige
gennem netværk til
sammen at formidle
og fremvise bynatur
Gennem billeder at
formidle den bynatur,
der er i København
allerede, først og
fremmest steder,
som den almindelige
borger ikke kender
så godt
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Bedre affaldssortering og affaldsudnyttelse
Affald er en ressource! Men det forudsætter, at vi
gør op med en smid væk mentalitet og tør se
potentialer i ting, vi i dag anser som udtjente og
ellers ville smide ud. Det bæredygtige i at genbruge
er at skabe nye vaner og bevidst tage afstand fra
brug-og-smid-væk mentaliteten.
Miljøpunktet støtter op om Københavns Kommunes
øgede kildesortering og ønsker at være med til at få
ordningen tilpasset ejendomme med små gårde i
Indre by og på Christianshavn. Med den øgede
kildesortering gælder det om at skabe de gode vaner
og opbevaringsmuligheder i hjemmet, så sorteringen
bliver en naturlig del af hverdagen – og tro på, at det
nytter!
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4. Bedre affaldssortering og affaldsudnyttelse – indsatsen sætter fokus på at fremme affaldssortering og udnytte ressourcer
MÅLSÆTNING
4.1 Smarte løsninger til
transport af sorteret affald
fra husstande til
affaldssorteringsfaciliteter i
det offentlige rum –

4.2 Understøtte
Kompostnetværket

AKTIVITETER v/
MILJØPUNKTET
-Kortlægge eksisterende
sorteringsløsninger til hjemmet
- Udvælge projekthusstande
- Informationsmøde m. deltagere
fra de valgte husstande
-Udviklings-workshop(s)
-Testperiode og justeringer
-Udbredelse og formidling af
projektets resultater via presse,
lokaludvalg, FB og hjemmeside,
herunder tidligere afprøvede
løsninger for sortering i hjemmet
-Deltage i KKs følgegruppe
-2-3 netværksmøder, med et
fællesoplæg og efterfølgende
undergrupper ift. erfaring; ingen/
lidt, i gang/holde erfaring ved
lige, erfarne/fagfolk
-Invitation og formidling via
Kompost KBH – netværk

4.3 Støtte op om ordningen
Ren Kærlighed til dit
kvarter og sætte fokus på
henkastet affald på
Christianshavns Vold

-Planlægge og holde en oprydningsdag, hvor der samles
henkastet affald på Christianshavns Vold med miljøgruppen
-Presseorientering

4.4 Unge og deres affald

Event/projekt med WPI efteråret
2017 – aftales nærmere med
IBLU – holdningsbearbejdende
projekt

NETVÆRK/SAMARBEJDE

SUCCESKRITERIER/
Resultat og effektmål

Miljøpunktet, Marianne
Studerende, Jordbrugsteknolog
KK og Miljøstyrelsen
Aktører/konsulenter kompetencer
og baggrundserfaring ift. at
medvirke til at udvikle smarte
løsninger til borgernes transport
af sorteret affald (genbrugeligt)
fra hjem til affaldssorteringsfaciliteter i det offentlige rum
Husstande tilknyttet
kildesortering i det offentlige rum

-Øget kildesortering i de
udvalgte områder
Affaldsminimering
-Borgere der føler sig
inddraget, involveret og
hørt i forbindelse med
sorteringsløsninger i det
offentlige rum
-Resultatet af projektet
afrapporteres til KKs
Genanvendelsespulje
samt affaldsfølgegruppe

1.-3. kvartal

MP deltager i
projektet med 4-6
arbejdsuger. Hertil
kommer en
studerende i 3 mdr.
KKs genanvendelsespulje bidrager
med op til 77.500,kr. til konsulentudgifter, workshop,
matr. og lign.

Jann Kuusisaari, kompostbudene og De Grønne Fingre
Netværk og infokanal for folk
med interesse for kompostering
af grønt køkkenaffald og
haveaffald. Eksisterende
samarbejde mellem de fire MP’er
med base hos Indre by –
Christianshavn.
Miljøgruppen, CLU, Sabine, MP
Frivillige
KK, lån af trailer med udstyr;
byensdrift@tmf.kk.dk 33663366.

-Der er holdt minimum 2
netværksmøder med
inspirerende oplæg og
erfaringsudveksling
-Netværket har delt
erfaringer og netværker
ud over på møderne

2.-4. kvartal

-Op til 1 arbejdsuge
for MP
- Forplejning til
møderne

Afholde en
oprydningsdag på
Christianshavn

Christianshavn 1.- 2.
kvartal

1 arbejdsuge for
MP

Miljøpunktet, Marianne
Indre By Lokaludvalget
Frivillige
KK, lån af trailer med udstyr;
byensdrift@tmf.kk.dk 33663366.

Aftales med IBLU.
Resultat præsenteres
for IBLU

Indre By
3.-4. kvartal

Afventer nærmere
planlægning med
IBLU
Ressourceramme;
3 uger for MP

TIDSPLAN

ØKONOMI/
MANDETIMER
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5. Kommunikation, synlighed og netværk – indsatsen skal medvirke til at motivere byens borgere og erhverv til en mere bæredygtig livsstil
MÅLSÆTNING
5.1 MP skal være kendt
- i bybilledet.
- i alle kvarterer, ikke kun
de mest centrale
- i medierne og på
hjemmeside/Facebook og
bruges af lokale borgere og
erhvervsdrivende for vores
kompetencer inden for
miljø og bæredygtighed

AKTIVITETER v/
MILJØPUNKTET
-Skiftende udstillinger hos og
foran MP henover året.
-Udnyttelse mulighed for
eksponering i lokalpressen,
nyhedsbrev og på hjemmeside
-Løbende opdateringer og boost
af opslag på FB
-At få målsætningerne til at
forplante sig videre hos borgere
og erhverv ved direkte ”ansigt-tilansigt- kontakt”

NETVÆRK/SAMARBEJDE

SUCCES-KRITERIER

TIDSPLAN

Mobilisere frivillige og
skoleelever til A21-opgaver bl.a.
ved brug af netværk og
eksisterende kontakter

Flere brugere af
Facebook (likes af MP)

1.-4. kvartal

Formidling til og involvering af
skoler, bolig- og
erhvervsforeninger mv. om
eksisterende løsninger af f.eks.
affaldssortering, genbrug osv.

Udbygget kontaktliste
over ejer-, andels- og
boligforeninger
Udbygget netværk for
støj, natur og kompost

Formidle relevant og aktuel
viden gennem netværk for
erhverv, støj, natur og kompost

Flere involverede unge,
beboere og erhvervsdrivende i lokalt A21arbejde i de to bydele

ØKONOMI/
MANDETIMER
Varetages løbende
over året af MPs,
frivillige og
samarbejdspartnere, der har
med projekterne at
gøre
Udgifter til events,
møder og
udstillinger
Budget max.
20.000 kr.
Ressource max.
4 uger

5.2 Planlægge og afprøve
løsninger for mere
bæredygtige events ift.
genbrug og affaldssortering og håndtering

Samarbejde med KK om at
udvikle og afprøve løsninger for
bæredygtige events i byen Nordisk Byttedag og evt. en
bæredygtig Pride 2017.
Forberedelse og planlægning af
indsatser.

Tina Berg Jensen - KK
(NB+CP)
Lars Henriksen - Copenhagen
Pride (CP)
Sharing Copenhagen
Jann Kuusisaari,
Kompostbudene
Frivillige fra skoler

At gøre Nordisk
Byttedag 1. og 2. april
til et forgangsbillede
som en bæredygtig
event, som kan benyttes
til andre events, gerne
Copenhagen Pride.

Nordisk
Byttedag
(forår) og evt.
Copenhagen
Pride
(sensommer)

Forudsætter at KK
prioriterer projektet
og projektledelsen

5.3 Inspirere borgere,
institutioner og erhverv i
Indre By og på
Christianshavn til at
deltage i tværgående til
projekter på tværs af
bydele

Information via FB og hjemmeside

Byttestationer i det offentlige
rum; Vesterbro LU
Partnerskabet Blomstrende By;
KK/ Vesterbro LU
Træbørsen; MP Nørrebro

Information formidles
løbende via FB og
hjemmeside

1.-4. kvartal

1-2 arbejdsuger for
formidling og
vejledning af
borgere og erhverv
i de to bydele

Vejledning at borgere og erhverv i
Indre By og på Christianshavn

Ressourcer MP; 3-4
arbejdsuger i alt
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Budget for driftstilskud samt aktiviteter i årsplan for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i 2017
Aktiviteter

Budget i 2017

0. Den basale drift, herunder høringer mv.
1. Renere luft i byen
2. Mindre støj i byen
3. Grøn by, klimatilpasning og bæredygtighed
4. Bedre affaldssortering og affaldsudnyttelse
5. Kommunikation, synlighed og netværk
Udgifter i alt

Aktiviteter
690.000 kr.
175.000 kr.
175.000 kr.
175.000 kr.
207.500 kr.
119.700 kr.
1.542.200 kr.

Husleje, varme, løn til adm. og regnskab., IT mv.
Primært lønudgifter ifm. de enkelte projekter
Primært lønudgifter ifm. de enkelte projekter
Primært lønudgifter ifm. de enkelte projekter
Udgifter til løn, workshop og udviklingsprojekt *
Primært lønudgifter ifm. de enkelte projekter

For hver aktivitet udarbejdes der en mere detaljeret projektplan hos Miljøpunktet, til brug for projektleder.

Driftstilskud
Driftstilskud Københavns Kommune
Driftstilskud Indre By Lokaludvalg
Driftstilskud Christianshavns Lokaludvalg
Andre tilskud
Tilskud i alt

Budget i 2017

Aktiviteter
684.700 kr.
680.000 kr.
100.000 kr.
77.500 kr. Tilskud fra KKs Genanvendelsespulje *
1.542.200 kr.

Der arbejdes i Miljøpunkt Indre By & Christianshavn på at søge eksterne fondsmidler til blandt andet begrønning af København og der
afventes svar på ansøgning. Eventuelle tilskud fra private fonde til større enkeltprojekter vil ikke indgå i budgettet for driftstilskud fra
Københavns Kommune og de lokaludvalg , men vil skulle fremgå af et budget for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn.
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