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30. august 2019  

Høringssvar til  
”Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023” 
 
Københavns Kommune har sendt forslag til ”Plan for Københavns Biblioteker 2019-2023” i offentlig 

høring via https://blivhoert.kk.dk/hoering/plan-kobenhavns-biblioteker-2019-2023  

 

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har med stor interesse læst planen og vil gerne byde ind med 

følgende input til planen: 

 

I en tid med offentlig fokus på klima, ressourcer, politik og internationale forhold er det vigtigt at holde 

fast i det lokale og nære, steder at mødes og blive oplyst, på et kvalitativt grundlag. Vores biblioteker 

repræsenterer ikke kun en samling af fag- og skønlitteratur, men også en kultur - et lokalt samlingssted. 

 

Kommunens kommende plan for biblioteker afspejler efter Miljøpunktets vurdering et fortsat ønske om 

at bevare denne kultur, og samtidig udvikle den. Det vil vi gerne medvirke til at understøtte, herunder 

kommunens mission om at give borgerne adgang til et større og mere varieret bibliotekstilbud med både 

bøger, digitale tilbud og flere aktiviteter. 

 

Som lokalt miljøcenter arbejder Miljøpunktet med at engagere lokale borgere og erhverv i det lokale 

miljøarbejde, herunder et grønnere København. Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på det bydækkende 

projekt - NaTur i Byen - som handler om at få flere borgere til at kende og interessere sig for byens 

natur, såvel børn, unge som voksne. 

 

Vi vil foreslå, at Københavns Kommune indtænker NaTur i Byen (www.naturibyen.com) som et aktuelt 

eksempel på et varieret bibliotekstilbud, som har mange borgeres interesse, og som gennem faglitteratur 

og fagfolk kan formidles til temaaftner, debatter eller digitalt – på et kvalitativt faglige niveau. 

 

NaTur i Byen har et Netværk på godt 700 aktører, forskere og ildsjæle, hvoraf flere både kan og vil 

kunne bistå med at formidle byens natur sammen med de forskere, som er tilknyttet projektet fra 

Københavns Universitet. Hertil kommer muligheden for digitalt og gennem en fast udstilling at vise vej 

fra bibliotek til naturen – både den grønne og den blå natur. 

 

Eksempler på aktiviteter kan være temaaftner om biodiversitet og hvad betyder natur i byen for 

borgeren, dyrene og byen. Det kan også være workshops om facadeplanter i byen, pasning og arter. 

Bibliotekerne kan have et natur-hjørne, som samler den naturfaglige litteratur, skaber et rum, som giver 

børn, unge og voksne lyst til at blive, lære og efterfølgende tage ud og opleve naturen i byen. 

 

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn uddyber gerne ovenstående og deltager også gerne i et senere 

udviklingsarbejde, gerne med involvering af lokale borgere, erhverv og relevante organisationer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Spang Bech 

Centerleder 
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Om Miljøpunkt Indre By & Christianshavn 
Vi arbejder for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Med bæredygtig udvikling menes en udvikling, der også 

giver kommende generationer mulighed for at få ren luft, vand, jord mv. Miljøpunkt Indre By & Christianshavn er 

støttet af Indre By og Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Kommune og samarbejder med blandt andet 

kommunale forvaltninger, andre miljøpunkter og lokaludvalg i København, virksomheder, foreninger og 

interesseorganisationer samt en lang række andre aktører for at virkeliggøre Agenda 21 og de 17 verdensmål.  

 

Om Miljøpunkt Indre By & Christianshavn 
Vi arbejder for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Med bæredygtig udvikling menes en udvikling, der også 

giver kommende generationer mulighed for at få ren luft, vand, jord mv. Miljøpunkt Indre By & Christianshavn er 

støttet af Indre By og Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Kommune og samarbejder med blandt andet 

kommunale forvaltninger, andre miljøpunkter og lokaludvalg i København, virksomheder, foreninger og 

interesseorganisationer samt en lang række andre aktører for at virkeliggøre Agenda 21 og de 17 verdensmål.  

 

Om Miljøpunkt Indre By & Christianshavn 
Vi arbejder for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Med bæredygtig udvikling menes en udvikling, der også 

giver kommende generationer mulighed for at få ren luft, vand, jord mv. Miljøpunkt Indre By & Christianshavn er 

støttet af Indre By og Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Kommune og samarbejder med blandt andet 

kommunale forvaltninger, andre miljøpunkter og lokaludvalg i København, virksomheder, foreninger og 

interesseorganisationer samt en lang række andre aktører for at virkeliggøre Agenda 21 og de 17 verdensmål.  

 

Om Miljøpunkt Indre By & Christianshavn 
Vi arbejder for en bæredygtig by, sammen med borgere og erhverv og på tværs af bydelene i København. Vi arbejder for 

at give både nuværende og kommende generationer mulighed for et sundt liv, natur i byen, ren luft, mindre støj og mere 

genbrug. Vi er en ikke-erhvervsmæssig fond, støttet af Københavns Kommune, lokaludvalgene i Indre By og på 

Christianshavns Lokaludvalg, samt andre fonde. Vi samarbejder med både kommunale forvaltninger, miljøpunkter og 

lokaludvalg i København, erhverv, foreninger og interesseorganisationer samt en lang række andre aktører for at sikre 

kvalitet, samskabelse og heraf udvikling til et mere bæredygtigt København, også helt lokalt. 
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