Årsplan for
miljøarbejdet i
Valby 2020

Vision og mission
Klimaet først
Klimakrisen er vores største udfordring, og det haster med at tage den op. Folketinget har besluttet, at vores CO2udledning skal være beskåret med 70% i 2030, og Københavns Kommune skal være CO2-neutral i 2025.
Det kræver store strukturelle ændringer af vores samfund, der kun kan gennemføres på højt politisk niveau. Men det
kræver også ændringer i den enkelte borgers levevis.
Valby Lokaludvalg vil i sit miljøarbejde give borgerne oplysning om klimakrisen og de muligheder, den enkelte har for
at bidrage til løsninger. Alle skal kunne træffe bæredygtige valg i dagligdagen. Det gælder vores boliger, og hvad vi
forbruger af transportformer, mad, energi, tøj, hvidevarer og meget mere, og det gælder vores omgang med
tingene, hvor affaldssortering, genbrug og genanvendelse skal være naturlige vaner.
Vi vil derfor fortsætte vores arbejde med at oplyse om klimavenlig mad, tøjforbrug og vask. Vi vil styrke vores
reparationscafé og få flere til at kende og bruge den. Vi vil afholde en klimafestival, hvor producenter kan
præsentere klimavenlige alternativer til gængse forbrugsgoder fra el-biler til moderne genanvendelige babybleer.
Som noget nyt vil vi arbejde for, at Valby kan blive certificeret som en bi-venlig bydel. At sørge for, at bierne får
bedre forhold, kræver mindsket forurening og pesticidforbrug og mere begrønning og flere plantearter. Alt sammen
ting der kan bidrage til mindre klimabelastning og et bedre miljø - også for mennesker.

1. Naturplanteskolen på besøg på Toftegårds Plads Syd.
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Om Miljøgruppen
I 2011 overtog Lokaludvalget det lokale miljøarbejde i Valby fra det daværende Miljøpunkt Valby. Der blev nedsat et
miljøudvalg, der supplerer sig med Valbyborgere, der er optaget af at arbejde med natur, miljø og klima.
Miljøgruppen holder møder 5-6 gang årligt, hvor man sammen med Lokaludvalgets fastansatte miljømedarbejder
planlægger kommende aktiviteter. Medlemskab af miljøgruppen er åbent for alle. Gruppens medlemmer deltager i
møder og udførelse af projekterne i det omfang, de har tid og lyst. Til nogle projekter nedsættes mindre
arbejdsgrupper.
Hvert år i november udarbejder gruppen en årsplan for det kommende års arbejde. Den forelægges for og vedtages
af Lokaludvalget og fremsendes til Københavns Kommune.

Indsatser og Projekter

2. Klimafestival på Toftegårds Plads Syd 2019

Klimafestival på Toftegårds Plads – tre dage med fokus på Klimaløsninger
I 2019 afholdt Valby Miljøgruppe på Toftegårds Plads en Klimafestival med fokus på transportløsninger. Festivalen
løb over en hel uge og havde samlet besøg af mere end 3000 gæster.
Vi gentager succesen i weekenden 15-17. maj 2020, hvor vi i år vil fokusere på klimaløsninger og CO2-besparelser,
som Valbys borgere selv kan implementere i deres dagligdag.
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Med klimafestivalen vil vi gøre det nemt for Valbys borgere at engagere sig aktivt i Københavns Kommunes
bestræbelser på at blive CO2-neutral i 2025. Vi vil vise folk, at det nytter noget, og at alle kan være en del af
løsningen.
Over festivalens 3 dage vil vi præsentere 1-2 hovedtalere samt evt. en række mindre klimarelaterede oplæg. Vi vil
invitere producenter og erhvervsdrivende, der bidrager aktivt til at gøre det lettere for almindelige mennesker at
træffe klimavenlige valg. Festivalens første dag vil være rettet mod børn og unge med aktiviteter i skoletiden. De
følgende dage vil primært være rettet mod Valbys voksne borgere.

3. Byhaven på Toftegårds Plads Syd

Toftegårds Plads
Både nord- og syddelen af Toftegårds Plads er forældede byrum med for meget sten og asfalt og for lidt grønt. Vi vil
understøtte, at de ideer om grøn nyindretning af begge pladser, der ligger i den fremlagte helhedsplan, bliver
virkeliggjort.
I midlertidighedsperioden frem mod opførelsen af et nyt bibliotek på sydpladsen vil vi samarbejde med pladsens
aktører, Valby Kulturhus, FabLab og Kraftwerket, om aktiviteter, der peger frem mod pladsens endelige udformning
som en grøn og bæredygtig kulturens plads. Vi vil fortsætte det nuværende plantekasseprojekt med fokus på
skabelse af indbydende grønne byrum, samtidig med at vi understøtter arbejdet med spiselig bynatur i
permakulturhaven ud for Teatersalen.

Bi-venlig Bydel
I 2020 ønsker Miljøgruppen at starte en større indsats for at gøre Valby til en bi-venlig bydel. Valby har store grønne
områder og mange villahaver. Dermed har Valby optimale muligheder for at gøre en reel forskel for bestanden af
vilde bier og avlede honningbier samt for biodiversiteten generelt - lokalt i Valby og i hele København.
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Ved at fokusere konkret på bier ønsker miljøgruppen at opnå:
•

Reelt forbedrede vilkår for bier i Valby
Med relativt simple greb vil vi forbedre udbredelsen og forholdene for bier i Valby. Vi vil bl.a. informere om
og fremme bi-venlig beplantning, oprettelse af ’vilde naturområder’ privat og kommunalt.

•

Lokalt engagement og lokal stolthed
Vi vil engagere Valbys beboere, beboerforeninger, ejerforeninger, skoler og institutioner i biernes levevis,
vilkår og udfordringer, da det er let forståeligt og et konkret emne, som alle kan forholde sig til. Samtidig
mener vi, at muligheden for at gøre en positiv, konkret og synlig indsats i lokalområdet kan være med til at
åbne for en større naturforståelse og værdsættelse af naturen, som vi så håber vil medføre et større
miljøengagement generelt.
Fordi indsatsen knytter sig til vores lokalområde – vores egne græsplæner, skolens sportsarealer eller
bydelens grønne arealer, tror vi på, at indsatsen kan være med til at skabe en stolthed over at bo I en bydel,
hvor man i fællesskab gør en grøn forskel. Dette regner vi med vil smitte af på andre miljøinitiativer i
lokalområdet og evt. lede til flere aktive i miljøgruppen

Vi vil bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Få Valby certificeret som bi-venlig bydel sammen med dansk biavler forening
Udbrede information om bier generelt og om bier i Valby specifikt og bruge informationen om bier til at
sætte fokus på biodiversiteten og værdien af dyr og planter i byen
Gøre det lettere for bi-interesserede Valbyborgere at komme i gang med biavl.
Evt. tilbyde kurser eller informationsbesøg for bi-interesserede.
Udbrede information om giftfri haver (i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening) og bi-venlig
beplantning samt evt. uddele gratis bi-venlige frøblandinger
Etablere tætte samarbejder med kommunens gartnere og forhandlere af planter for at øge andelen af bivenlig beplantning i bydelen

Store Forårsrengøring:
Store Forårsrengøring i Valby er efter 10 år blevet en fast forårstradition for Valbys borgere. Vi tillægger
arrangementet stor pædagogisk værdi, da alle aldersgrupper, men især børnefamilierne, samles og yder en konkret
fællesindsats for deres bydel samtidig med, at alle bliver klogere på affaldsproblematikken, ressourceudfordringer og
helt konkrete sorterings- og genanvendelsesproblematikker. Gennemføres i samarbejde med Danmarks
Naturfrednings Forening.

Fokus på unge tilflyttere i kollegier og ungdomsboliger:
Vi retter en koncentreret indsats mod unge og tilflyttere, idet vi mener, det er vigtigt at etablere de bæredygtige
vaner tidligt, og det vil vi gerne hjælpe med. Vi fortsætter indsatsen fra 2019, hvor vi i samarbejde med en kok
tilbyder klimavenlige fællesspisninger til kollegier og ungdomsboliger.
I 2020 vil vi udvide indsatsen, så fokus er på klimavenlige løsninger generelt. Vi vil benytte os af de kontakter, vi har
etableret gennem de tilbudte klimavenlige fællesspisninger og tilbyde oplæg, temaaftener og foredrag om f.eks.
energivenlig vask, affaldssortering, upcycling, genanvendelse, bæredygtige ferier, bæredygtig transport,
tekstilproblematikken mm.
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Affaldssortering:
Valby Kulturdage genererer store mængder affald, der hidtil blot er samlet i sække og kørt til forbrænding. Ved
kulturdagene i 2019 forsøgte Miljøgruppen at gennemføre affaldssortering, men blev bl.a. udfordret af, at de
forskellige stadeholdere alle medbragte eget service, der besværliggjorde sorteringen. Vi gjorde os værdifulde
erfaringer, som vi vil benytte til at sikre et bedre resultat i 2020. Vi vil i 2020 sikre os at stadeholderne så vidt muligt
kun udleverer materialer og service, der kan sorteres. Vi skal muligvis også implementere Københavns Kommunes
beslutning om kun at anvende genbrugelige plastkrus, og vi skal i den forbindelse arbejde med et pantsystem, som
skal sikre tilbagelevering af krusene efter brug.
Valby Kulturhus har i oktober 2019 fået opstillet fraktionsopdelte skraldespande. Miljøgruppen følger udviklingen og
søger at fremme sorteringen i Valby Kulturhus.

4. Repair Café hos Valby Reparationsnetværk

Reparation, upcycling, genbrug og genanvendelse:
I 2019 etablerede vi Valby Reparationsnetværk, hvis månedlige reparationscaféer er blevet en stor succes.
Netværkets frivillige reparatører er med til at skabe en fantastisk hyggelig stemning, hvor alle gæster involveres i
deres egne reparationer, så de lærer lidt mere om, hvordan de kan reparere egne ting. Alle bliver glade, når ting får
nyt liv. Der spares ressourcer, og der bliver mindre affald. Nogle af ”fikserne” har deltaget i pop-up-reparationscafeer
andre steder i Valby, og det er vores forventning, at der fremover vil opstå andre reparationsnetværker rundt om i
bydelen.
Samtidig med at Reparationsnetværket helt lavpraktisk er med til at spare ressourcer og medvirker til at der
genereres mindre affald, har netværket en vigtig sociale dimension. Alle typer Valbyborgere mødes omkring en
fælles interesse hvorved der skabes større sammenhængskraft og ejerskab til bydelen.
Valbys Reparationsnetværk støttes fortsat med hjælp til drift af netværket og med indkøb af nødvendigt værktøj, og
eventuelle nye netværk hjælpes i gang.
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Byttefremme
Vi arbejder videre med udbredelsen af bytteøer, byttehylder, byttemarkeder, nærgenbrugsstationer. Fokus på
ressourceforbrug og affald og forbedret affaldssortering generelt.
Byttemarked i Teatersalen afholdes i efteråret 2020. På vores populære byttemarked forbliver ting og tøj i kredsløb i
stedet for at blive smidt ud. Vi fremmer direkte genbrug, sparer ressourcer og genererer mindre affald.
Miljøgruppens to bytteøer ved Valby Bibliotek og ved Impact Roasters på Aksel Sandemoses Plads ved Langgade
station vedligeholdes og forbedres løbende. Bytteøerne medvirker ligesom byttemarkedet til at fremme direkte
genbrug Valbys borgere imellem.

Fokus på energibesparelser: Miljøgruppen tager del i relevante oplysningskampagner, fx HOFORs sommerlukkampagne, og arbejder videre for, at Valbys borgere bliver opmærksomme på de muligheder, der ligger for
energibesparelser i deres huse og lejligheder.

Valby Erhvervsnetværk – Bæredygtig Bundlinje: Erhvervsnetværkets valbyvirksomheder mødes en gang hver anden
måned, og der sættes fokus på virksomhedernes mulighed for at arbejde mere bæredygtigt på alle områder.

Juletræstænding: Vi deltager i Lokaludvalgets juletræstænding på Tingstedet med varm økologisk æblesaft,
oplysning om miljøgruppens arbejde og quiz med ideer til, hvordan man kan holde en mere bæredygtig jul.

Oplysning og debat:
Vi fortsætter arbejdet med at oplyse og informere Valbys borgere om vores arbejde gennem vores forskellige
kanaler. Vi undersøger muligheden for at samarbejde med Valby Bladet om en fast Miljøklumme.

Luftkvalitet i Valby: Vi undersøger muligheden for at bruge Googles luftkvalitetsmålinger til kortlægning af
trafikmiljøproblemer i Valby. Vi vil samarbejde med andre lokaludvalg, der allerede arbejder med problematikken.

Input til relevante høringer: Vi følger og deltager aktivt i Københavns Kommunes arbejde med klima, natur og miljø
og kommer løbende med høringssvar på relevante områder.

Deltagelse i netværk, arbejds- og styregrupper: Miljøgruppens medlemmer og miljømedarbejderen deltager aktivt i
relevante netværk, arbejds- og styregrupper.

Udlån af æblepresse og ladcykel: Sekretariatet varetager udlån af en ladcykel og en æblepresse til borgere i Valby.
Æblepressen for at støtte op om indsatsen mod madspild og synliggøre potentialet for at dyrke i byen. Ladcyklen
udlånes for at gøre opmærksom på alternativer til biltransport.
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Økonomi
Valby Lokaludvalg afsætter hvert år en del af sine puljemidler til miljøarbejdet. Miljøgruppen udarbejder et
overordnet budget for anvendelsen af pengene. Der udarbejdes specifikke budgetter for de enkelte projekter, der
løbende godkendes af Lokaludvalget.
Eventuelle idéer til yderligere miljøindsatser eller projekter støttes gennem lokalpuljen, som søges via Lokaludvalgets
hjemmeside. Miljøgruppen bistår gerne med hjælp og sparring omkring formuleringen af ansøgning.

Budget
Budget for Valby Lokaludvalgs miljøarbejde 2020
Klimafestival på Toftegårds Plads
Begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd
Store Forårsrengøring
Fokus på unge tilflyttere i kollegier og ungdomsboliger
Affaldssortering på Valby Kulturdage og i Valby Kulturhus
Valby Reparationsnetværk
Bytteøer: vedligeholdelse af de 2 eksisterende
Fokus på Energibesparelser
Byttemarked
Valby Erhvervsnetværk - bæredygtig bundlinje
Juletræstænding
Luftkvalitet i Valby
Bi-venlig bydel

120.000
15.000
16.000
25.000
10.000
3.000
6.000
0
5.000
3.000
7.000
0
15.000

Og alt det andet…
Oplysning og debat
Input til relevante høringer
Deltagelse i netværk, arbejds- og styregrupper
Diverse

20.000
0
0
5.000

Total

250.000

Kontaktoplysninger:
Valby Lokaludvalg
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-81.sal.
2500 Valby
www.valbylokaludvalg.kk.dk
Miljømedarbejder Asger Gad
Mail: gn7s@kk.dk
Tlf.: 24 79 04 17

Udgivet af: Miljøgruppen i Valby Lokaludvalg
Foto: Valby Lokaludvalg
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