
Gør din forening 
bæredygtig 

København skal være CO2-neutral i 2025, og hele Danmark 
skal reducere CO2 med 70% i 2030 og med 100 % i 2050.

Din forening kan også bidrage.

I denne folder har vi skitseret et par simple tiltag, der kan 
tænkes ind både i hverdagen, i jeres løbende arbejde og i 
særlige arrangementer.

Tag det op på jeres generalforsamling, eller hold et særligt 
møde, hvor I taler med medlemmerne om, hvordan jeres 
forening kan hjælpe med at løse klimaproblemerne.



Affaldssortering 

Gør det let for jeres medlemmer og 
gæster at sortere deres affald. 

• Vælg 2-3 typer af affald, som I            
forventer, der vil være mest af. De 
mest gængse affaldsfraktioner er hård 
og blød plast, metal, papir, pap, træ, 
elektronik, batterier, bioaffald, glas 
samt restaffald.

• Opstil egnede beholdere med tydelig 
skiltning, så både medlemmer og 

        besøgende kan sortere. 

• Marker tydeligt hvilket affald, der skal 
smides i hvilke affaldsbeholdere. 

        Billeder og tekst har en god effekt. 
 
• Kontakt et affaldsfirma, som kan   

hjælpe jer med at levere beholdere 
og afhente affaldet.

• Bioaffald kan både være                    
madaffald med eller uden                 
emballage. Renovatøren, der afhenter 
bioaffald, kan vejlede om, hvad der 
kan indsamles. 

Genbrug og bytte 

• Lav byttehylder, et byttehjørne eller 
en Facebookgruppe, hvor medlem-
merne kan bytte ting, tøj, udstyr etc. 

• Hvis vi bytter i stedet for at smide 
ud og købe nyt sparer vi ressourcer, 
som ellers skulle hentes i naturen, 
og genererer samtidig mindre 
affald.

Kommunikation 

• Gør alle informationer tilgængelige 
på en hjemmeside eller anden digital 
platform. Det kan erstatte breve, 

        brochurer, postkort og andet print.

Transport

• Oplys medlemmer og gæster 
om hvordan det er nemmest at          
transportere sig til/ fra arrangementet 
med offentlig transport eller cykel. 

• Gør plads til cykelparkering.

• Sæt fokus på samkørsel. Lav en         
Facebookgruppe, en telefonliste eller 
lignende. 

Loppemarked

• Lav en plan for, hvem der skal aftage 
tøj, legetøj og andet, der er tilovers, 
eller som deltagerne ikke vil have med 
hjem igen. Mange nødhjælpsorgani-
sationer vil gerne aftage ting og tøj, 
men husk at lave en aftale i god tid. 
Ellers kan der afleveres tøj og effekter 
i god stand på alle genbrugsstationer 
og nærgenbrugsstationer. 



Energibesparelser, vedligeholdelse, 
rengøring

• Tal med medlemmerne om          
muligheder for at spare på energi-
forbruget til belysning, opvarmning 
af lokaler, vand til bade mm. 

• Mind alle om at huske at slukke 
for lys og elektronik når et lokale         
forlades

• Husk at få lukket for varmen i 
sommerperioder og overvej, om         
temperaturen i jeres lokaler kan 
sænkes et par grader.

• Luft ud for at undgå dårligt 
         indeklima.

• Vælg klimavenlige rengøringsmidler, 
og begræns mængden mest muligt, 
snak med jeres rengøringsfirma om 
hvilke midler de bruger

• Brug klude og svampe uden            
mikroplast.

• Begræns brugen af tøsalt. Brug grus. 
Tøsalt vil på sigt ødelægge fliser mm.

• Skal I renovere, så snak med jeres 
entrepenør om mulighederne for 
at indtænke klimaet i jeres byggeri. 
Brug klimavenlige byggematerialer, 
solceller, efterisolering etc.  

Service/emballage 

• Brug service, der kan vaskes op. 

• Undgå al plastservice. EU har           
vedtaget at forbyde engangsservice af 
plast i 2021. 

• Find et alternativ til plastsugerør, hvis 
det er nødvendigt med sugerør. 

Forplejning

• Lad maden være inspireret af årsti-
den og køb lokalproduceret. Masser 
af salat om sommeren og mange 
rodfrugter om vinteren eksempelvis. 
Spar på kød og færdiglavet mad.

• Vælg økologisk og Fairtrade/ UTZ-   
certificeret kaffe, te og sukker. 

 
• Overskydende mad kan gives videre 

til en organisation, der håndterer 
madspild, og som giver maden videre 
til fx herberger. Det kræver ofte, at 
I har lavet aftale med en aftager på 
forhånd. 

• Undgå flaskevand. Servér vand i 
         kander i stedet for.

Præmier, gaver og merchandise

• Find præmier, gaver og merchandise, 
som har en reel anvendelse. Undgå  
balloner med helium, som kan flyve 
væk og give plastforurening i naturen.

Stævner og møder med udefrakommen-
de gæster

• Sørg for at jeres gæster ved at I aktivt 
arbejder for at skåne miljøet. 



Klimafestival 

Valby Lokaludvalg holder klimafestival på Toftegårds Plads 
15. til 17. maj. Kom og vær med til: 

• Foredrag om klima og bæredygtighed af bl.a. Mogens 
Lykketoft og Connie Hedegaard

• Information om og salg af klimavenlige varer
• Workshops for børn om klimaproblemer med 
       Energi- og Vandværkstedet
• Vegansk folkekøkken, cykeludlån, børneloppemarked, 

fællessang for klimaet og meget meget mere. 

Hvis du og din forening vil være med eller har andre 
klima- og miljørelaterede spørgsmål, så kontakt 
lokaludvalget på:  

Kommentarer og tilføjelser til denne publikation modtages med tak 

 valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

 /valbylokaludvalg  /valbylokaludvalg

 www.valbylokaludvalg.kk.dk


