
 

 Artikler mv. Vejledning Borgerinddragende 

aktiviteter 

Projektudvikling Andre aktiviteter 

Luftforurening 

 

- 2 om trafik mv. 

- 1 om indeklima 

- 1 om brændeovne 

- 1 pitch til Østerbro 

avis 

- Emissionsfri 

transport  

- Indeklima 

- Brændeovne/energ

ioptimering 

1-2 borger/infomøder 

om brændeovne 

Pop-up event med 

boligforening 

- Trafik og trængsel 

- Delebil-ordninger/grøn 

mobilitet 

- Opstarte eller 

videreudvikle 3-5 

partnerskaber/samarbe

jdsaktiviteter 

Udlån af cykler 

Partsindlæg 

Grønne områder og 

bynatur  

 

2-3 artikler om natur i 

byen 

4 pitches til Østerbro 

Avis om aktiviteter 

- Løbende formidling 

af aktiviteter 

- Ad hoc vejledning 

af borgere 

 

4 borgerinddragende 

aktiviteter - offentlige 

ture, workshops, 

oplæg/debat, 

(gennemsnitligt 20-25 

deltagere) 

- Opstarte eller 

videreudvikle 3-5 

partnerskaber/samarbe

jdsaktiviteter 

- Rekreative gader 

- Flere træer på 

Østerbros gader 

- Flora og fauna i 

Nordhavn 

- Samarbejde om grønne 

”åndehuller” 

 

Udlån af 

æblemosteri, samt 

høns og hønsegård 

Aktiviteter med 

NaTur i Byen og 

Nordhavns 

Naturvenner 

Skybrudssikring og 

regnvandshåndtering 

 

4 pitches til Østerbro 

Avis om aktiviteter 

1 artikel 

- Vejledning om 

plantekasser, 

grønne tage, 

grønne facader 

- Ad hoc vejledning 

af borgere 

- Borgermøde/2 

guidede ture om 

klimatilpasning af 

gårde 

- Rundvisning i 

klimakvarter 

- Tur til Building 

Green 

- Indsamle viden  

- Deltagelse i 

skybrudsprojekter 

- Strategi  

- Samarbejde med 

kommunen og HOFOR  

- Kortlægge 

boligforeninger  

- Kortlægge 

mulighederne for 

finansiering 

 

Høringssvar mv. 

 



 

Affald og 

ressourceforbrug 

 

Løbende formidling og 

mindst 4 artikler om 

relevante emner såsom  

- tøjforbrug, 

- affaldssortering, 

- energioptimering 

- genanvendelse og 

- madspild 

 

- KIT til bæredygtig 

boligforening på 

hjemmeside og 

SOME 

 

- 8-10 partnerskaber 

med grønne 

organisationer på 

Østerbro 

- 5 borgerettede 

aktiviteter med 25 

deltagere 

- 7 undervisnings-

forløb inkl. 5 

virksomhedsbesøg 

- 2 workshops om 

ressourcer og 

genanvendelse 

- ”Plastikposefrit 

Østerbro” i samarbejde 

med lokale forretninger 

- ”Bæredygtighed og 

design” 

- Undervisningsprojektet 

”Design en verden 

uden affald”  

- Muligheder for 

energioptimering for 

lokale boligforeninger 

ReFashions-event 

Kommunikation, netværk 

og synlighed 

- 8-10 omtaler i 

Østerbro Avis og 

andre medier 

- Løbende 

opdateringer og 

dokumentation af 

det lokale 

miljøarbejde på 

hjemmeside 

- 2 klummer i 

Østerbro Avis om 

det lokale 

miljøarbejde 

 

- Udarbejde en 

hjemmeside, der 

afspejler de 4 

temaer for 

indsatsområder  

- Ad hoc vejledning 

af borgere 

- Deltage i 3 

bydelsarrangement

er fx Østerbro 

Weekend. Direkte 

dialog med mindst 

150 borgere 

- Udarbejde en strategi 

for fundraising  

- Søge midler til lokalt 

miljøarbejde hos 2 

eksterne fonde 

- Deltagelse i møder, 

konferencer og 

aktiviteter, der 

vedrører bydelen 

 

- Udsende 10-12 

nyhedsbreve  

- Bidrage til 

kommunale 

kampagner om 

kommunens 

miljøtiltag  

- Løbende 

opdateringer 

på Facebook 

og Instagram, 

(SoMe) 

 

 

 

 

 


