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Referat fra arbejdsgruppemøde tirsdag 16. august 2022 kl. 17-19 i lokaludvalget lokale i Beboerhuset. 
 
Til stede: Marie, Kirsten H, Trine, Kirsten A (ref.) 
Afbud: Anne, Bente, Lis, Louise, Preben 
 
Dagsorden 

1. Fastlæggelse af dagsorden, herunder rækkefølge af emnerne – med 1.5, Miljøzone 
2. Godkendelse af referat fra sidste Miljøgruppemøde 
3. Sidste Lokaludvalgsmøde 
4. Miljøpunkt, orientering 
5. Besøg til Hashøj biogasanlæg onsdag 5.oktober 
6. Støj 
7. Byttemarked lørdag 15.oktober 
8. Opgaver / Idéliste 
9. Næste møde 
10. Meddelelser 
11. Eventuelt 

 
Ad 1, Fastlæggelse af dagsorden, herunder rækkefølge af emner ne 
Vi Tilføjede punkt 1.5 Miljøzone 
 
Ad 1.5, Miljøzone 
Der er en høring i gang i kommunen om at ændre på miljøzone-definitionen, så personbiler med diesel ikke 
må køre i Miljøzonen uden partikelfiltre. Frist for høringssvar er 22/8. 
Link: https://blivhoert.kk.dk/hoering/forslag-til-skaerpelse-af-krav-i-miljozonen. 
Vi var enige med flere svarere på høringsportalen, der mener, at miljøzonen skal dække HELE Københavns 
kommune. Vi er enige i skærpelserne incl hjælp til mindrebemidlede bilejere som nævnt i forslaget. 
 
Ad 2, Godkendelse af referat fra sidste Miljøgruppemøde 
Referat fra 7/6-2022 - godkendt 
 
Ad 3, Sidste Lokaludvalgsmøde 
Se referat fra 22/6-2021 her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater 
 
Ad 4, Miljøpunkt, orientering 
Trine orienterede om alle de aktiviteter, der er og bliver: 

- Der er planlagt en flagermustur i Østre Anlæg torsdag 25/8 kl 20 (se vedlagte) 
- Der er planlagt insekthotel-byggeri torsdag 25/8 kl 18.30 (se vedlagte) 
- Der afholdes Nabofest på Haraldsgade Nærgenbrugsstation søndag 28/8 kl 11-15 
- Biodiversitetsstrategien er i høring indtil 18/9. Miljøpunkt skriver et høringssvar, hvor vi kan 

kommentere, og Trine sender information 
- Danmarks Naturfredningsforening (DN) holder offentligt møde 1/9 kl 19-21 på Østerbro om 

biodiversitetsstrategien. Trine sender invitationen 
- Biodiversitetspuljen kan søges to gange årligt, og Miljøpunkt har bl.a. søgt og fået penge til 

flagermusture, fuglekasse-bygning, insekthotel-bygning m.v. 
- Miljøpunkt samarbejder med gymnasiet om at arrangere en miljøaften på Torvet med Torvenetværket 

torsdag 22/9. Vi kan deltage 
- Miljøpunkt har arrangeret, at TMF kommer på Christianshavnerdagen søndag 4.september og 

informerer om Sorteringspunkter. Vi håber, de medbringer eksempler på containerne, så vi kan se 
dem. Trine kontakter Event-gruppen, så der kan afsættes plads på C-dagen et sted, hvor containerne 
kan opsættes fra en lastbil. Plastikposefrit Christianshavn vil gerne stå i nærheden af Miljøpunkt og 
Sorteringspunkterne, og Marie skriver til Event-gruppen 

- Miljøpunkt er blevet kontaktet og spurgt, om de/vi vil være med på World Clean Up Day den 
17.september. De/vi takker nej 

- Uge 36 afholder DN Naturens Uge. Miljøpunkt deltager ikke, og vi gør heller ikke 
- Driftstøtteaftalen skal forhandles i Indre By Lokaludvalg og i Christianshavns Lokaludvalg på august-

møderne. I aftalen står bl.a., hvor længe Miljøpunkt skal lave miljøarbejde for lokaludvalgene, og hvor 
mange penge lokaludvalgene betaler til Miljøpunkt. 

- Årsplanen for 2023(-24) skal behandles på efterfølgende lokaludvalgsmøder. Miljøpunkt (og vi) vil 
gerne arrangere flere besøg, så man kan se, hvad der sker med vores affald 

https://blivhoert.kk.dk/hoering/forslag-til-skaerpelse-af-krav-i-miljozonen
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater
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Vi kom til at diskutere, om mælke- og juice-kartoner skal sorteres som rest- eller plast-affald. Når ikke engang 
miljø-nørder som os er helt sikre, så kræves der mere information om emnet.  
 
Ad 5, Besøg til Hashøj biogasanlæg onsdag 5.oktober 
Lokaludvalgsmødet har bevilget 13.000 kr. til turen. Trine og Kirsten er tovholdere på turen. Tidsplanen: 
Kl 9 afgang fra Christianshavn 
Kl 11-13 start rundvisning på Hashøj Biogasanlæg 
Kl 13-14 spisning af medbragt mad enten på vejen hjem i bussen eller ved et stop på vejen 
Kl 14 afgang fra Hashøj 
Kl 16 ankomst Christianshavn 
Se link her: http://www.hashoejbiogas.dk/  
Vi skal have aftalt det praktiske: bekræftet bussen hos Solibus, lavet en plakat, der kan sættes i avisen 
Christianshavneren og måske også på Torvet. Vi skal have bekræftet i Hashøj, at vi kan komme 50 personer. 
Vi skal have sørget for proviant til turen. Tilmeldinger. 
Der kan kun deltage 30 personer, så der kan blive rift om pladserne. Men der bliver tilmelding. Dette giver luft 
i budgettet til en plakat på Torvet. 
Vi fik formuleret en tekst (se vedlagt) til plakaten, som vi håber, at Mette kan designe for os. 
Plakaten vil vi gerne have i avisen Christianshavneren med deadline 22/8 kl 16. 
Plakaten vil vi også gerne have trykt til Torvets store plakatstander, hvor vi håber, den kan hænge 10/9 – 
30/9. Vi medvirker gerne til at hænge den op. 
 
Ad 6, Støj 
Lis og Louise deltager i Miljøpunkts arbejdsgruppe om Sundhed, hvori indgår støj. Første møde var 21/6.  
Lis havde skrevet, at hun arbejder videre i Sundhedsgruppen, hvor de sammen med de øvrige lokaludvalg og 
miljøpunkter vil lave en ønskeliste over 10-12 steder i byen, hvor der ikke må spilles forstærket musik. 
 
Ad 7, Byttemarked lørdag 15.oktober 
Louise er tovholder på arrangementet i Beboerhuset, som vi har fået 10.500 kr til fra lokaludvalget. Miljøpunkt 
og Plastikposefrit Christianshavn kan have et informationsbord i Salen. Tidsplanen:  
kl. 9-10 opsætning 
kl 10-14 byttemarked 
kl 14-15 oprydning 
Vi skal have aftalt det praktiske: Lave en plakat til avisen Christianshavneren og måske på Torvet. Proviant. 
Hvem deltager? 
Vi fik formuleret et forslag til tekst på en plakat, som vi håber at Louise er enig i. (se vedlagt) 
Plakaten vil vi gerne have i avisen Christianshavneren med deadline 22/8 kl 16. 
Plakaten vil vi også gerne have trykt til Torvets store plakatstander, hvor vi håber, den kan hænge 30/9 – 
15/10. Vi medvirker gerne til at hænge den op. 
 
Ad 8, Opgaver / Idéliste 
- Livet på vand, Green Kayak: Preben foreslår, at vi taler om samarbejdet. 1-2 kajakker til 

skraldeindsamling, evt. samarbejde med Kajak-bar, evt. søge om støtte –  
- Lille vindmølle med solceller til opladning af mobiler mm. Rundt om ved tovet mm. -  
- Motionscykler på torvet, kan bruges til at oplade mobiltelefoner - 
- Flere grønne facader –  
- Mere vild natur på Christianshavn og gadehaver med hjemmehørende planter -  
- Den lille legeplads, bag vagthuset på vej mod Amager, her var der i sin tid soppe-sø. Nu er der bænke og 

et motionsstativ. Kunne der ikke være nogle mere grønt/vildt/spændende? Måske nogle 
sommerfuglebuske –  

- Repair-cafe: vi leder videre efter lokaler -  
- Projekt på Bodenhoffs Plads: belægning til gående, toppede og filede brosten til cykler skal forebygge 

dårlig adfærd og udfordringer med støj. Vi satser på at få projektet med i bydelsplanen 
- Akustisk Økologi: betydningen at støj og lyd og ro på sundhed og psykisk velbefindende -  
- Lav torsdags-arrangementerne ved Hal C flytbare til andre steder i sommerperioderne. Lis arbejder videre 

med dette i støjgruppen -  
 
Ad 9 , Næste møde 
Miljøgruppens møder holdes normalt een gang om måneden tirsdag kl. 17-19, 15 dage før lokaludvalgsmødet 
i lokaludvalgets lokale i Beboerhuset, Dronningensgade 34, 1420 Kbh. K.  
Lokaludvalgets mødedatoer i 2022 er: 31/8, 28/9, 26/10, 30/11, 14/12. 

http://www.hashoejbiogas.dk/
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Miljøgruppens møder i 2022 er planlagt til: 13/9, 11/10, 15/11, 29/11. 
Næste møde er: tirsdag 13. september. 
 
Ad 10, Meddelelser 
- Torvenetværket havde inviteret Miljøpunkt og os til at lave et arrangement på Torvet 21. juni, og det var 

en succes. Marie havde fået sponsoreret tørresnore fra SuperBrugsen, som vi delte ud til 
forbipasserende, som ville have den. Desuden var der hængt en tørresnor op mellem parasollen og 
busholdepladsens tag med stof-stykker hængt op (fra Plastikposefrit Christianshavn), så folk blev 
opmærksomme. Det var dog ikke så nødvendigt, da Trine fra Miljøpunkt havde medbragt usammensatte 
fuglehuse, som forbipasserende kunne få lov til at sømme sammen og tage med hjem. Der lød høje slag, 
og folk morede sig. 

- Miljøpunkt lavede begrønning på Christianshavns skole 14. juni 
- Miljøpunkt havde åbning af udstilling søndag d. 10. juli kl. 12-15 på Kongens Nytorv om de 17 verdensmål 
- Miljøpunkt var med til Tour de France, hvor der blev lappet og pyntet ladcykler  
 
Ad 11, Eventuelt 
 
Medlemmer: 

Navn 
Kirsten V Andersen – tovholder 
Anne Poulsen, Sofiebadet 
Bente Fog-Møller 
Jane Lytthans 
Kirsten Hanson 
Lis Schertiger-Nielsen 
Louise Lehmann 
Marie Markus  
Preben Møller Whitt 
Svend Aage Schiermacher 
CC til: 
Asbjørn Kaasgaard 
Christian Christensen, LU-sekretariatet 
Jens Eskildsen 
Jørgen Bjødstrup (Søgruppen) 
Line Bjarnhof (Søgruppen) 
Marie-Louise Jørgensen 
Mette Nielsen 
Mette Rothaus Voss Rathsach, LU-sekretariatet 
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn (Marianne Spang) 
Trine Bang Hansen, Projektmedarbejder, Miljøpunkt 

(Medlemmer er deltagere i Miljøgruppen. CC er de personer, som ønsker at være orienteret om Miljøgruppens arbejde) 


