Netværket
VORES HJEM – VORES KLIMA
Danmarks samlede CO2-udledning er på ca. 10 tons CO2 pr.
indbygger om året. For at vores CO2-udledning bliver bæredygtig
skal vi ned på 1 ton CO2. Boligmassen er ansvarlig for ca. 25 % af
Danmarks CO2-udledninger. Det skyldes primært det kul og den
naturgas, som brændes i de danske kraftværker for at forsyne vores
ejendomme med el, varme, og varmt vand.
Kan en almindelig københavnsk boligforening vende den tendens? Ja! A/B Søpassagen på Østerbro har vist, at det
kan lade sig gøre. I 2008 vedtog A/B Søpassagen en miljøhandlingsplan, som vil gøre foreningen til Danmarks første
CO2-neutrale andelsboligforening - og de er i fuld gang med at føre planen ud i livet.
Nu har du også mulighed for at handle. Netværket Vores hjem – Vores klima inviterer dig og din andels- eller
ejerboligforening til at slutte jer sammen med andre boligforeninger, der vil gå forrest i indsatsen imod global
opvarmning.
Som en del af netværket vil din andels- eller ejerboligforening få en enestående mulighed for at:
• Nedbringe jeres energiforbrug på den mest effektive måde og få jeres CO2-udledninger ned til et minimum
• Opleve fællesskab med andre engagerede boligforeninger og beboere, der arbejder mod samme mål
• Blive klogere på sammenhængen mellem beboernes lokale indsats og mekanismerne i den bredere indsats
mod global opvarmning: hvad kan der gøres lokalt, og hvilken samfundsmæssig indsats kræves?
Vi vil arbejde for at få presseomtale, således at boligforeningernes indsats og
resultater får eksponering og inspirerer andre til at tilslutte sig netværket eller
igangsætte lignende initiativer. Vi vil også i dialog med energiselskaber og
politikere, således at barriererne kan identificeres og for at sikre, at beboerne
energispareindsats omsættes til faktiske reduceringer i CO2-udledninger.
Se på bagsiden hvad netværket tilbyder!
Kontakt
For at få flere oplysninger eller tilmeld din boligforening:
E-mail: voreshjem@klimabevaegelsen.dk
Tlf.nr.: 50 59 77 79
Hjemmeside: http://klimabevaegelsen.dk/forside/171-voreshjem

Bliv også vores ven på Facebook og hold dig opdateret:
”Vores Hjem – Vores Klima”
Hjælp os!
Vi har også brug for frivillige, der gerne vil være med til at:
- styrke netværket
- lave flyers, grafisk design, hjemmeside osv.
- formidle energitjek til beboere
- meget andet!
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Eksempler på hvad der
kan kigges på
Termoruder
Tætningslister
Tørresnore og tørreloft
Solcelleanlæg
Solfanger
Vindmøller
Sparepærer
Diodepærer
Lysfølere
Vaskemaskiner
Cirkulationspumper
Udluftningsmotor
Isolering
Varmeveksler
Facadeplanter
Grønt tag
Adfærdsændring
Standby elforbrug

Netværket Vores hjem – Vores klima tilbyder:
•

•

•

•

Rådgivning
o Energitjek af udvalgte boliger i foreningen og energigennemgang af fællesarealerne
o Forbedringsforslag fra eksperter
o Netværkets ”Rejsehold” besøger jer og faciliterer oprettelsen af et klima- eller miljøudvalg
o Skabelon til en klimahandlingsplan inkl. budget, og hjælp til at tilpasse planen til netop jeres ejendom
og forening
Oplysning
o Et hyggeligt ”Home party” med uformelle diskussioner mellem naboer om klima, CO2-udledninger og
energiforbrug, faciliteret af en energiekspert. Deltagerne får og deler gode råd til, hvordan de selv kan
nedsætte forbruget af el, vand og varme – både for klimaet og for pengepungens skyld.
o Hjælp til gennemførsel af formidling af foreningens klimahandlingsplan til beboerne
Fællesskab
o Erfaringsudveksling med andre boligforeninger i jeres bydel
o Receptioner og gårdfester med overrækkelse af forskellige ”Klima-boligforenings-diplomer” til
boligforeninger, der opnår forskellige grader af klimavenlighed
Resultater for jer og for klimaet
o Energibesparelser og reduktioner i CO2 udledninger
o Et skridt imod en mere bæredygtig udvikling i Danmark

I giver:
•
•
•

Udveksling af jeres erfaringer med andre boligforeninger
Deltagelse i styring af netværket
Et mindre indmeldelsesgebyr på 2000 kr. og et medlemskontingent på 0,50 kr. pr. m2 om året til dækning af ca.
15 % af netværkets omkostninger. De resterende ca. 85 % dækkes af bevillinger fra forskellige fonde,
foreninger og virksomheder.

Kontakt
For at få flere oplysninger eller tilmelde din boligforening:
E-mail: voreshjem@klimabevaegelsen.dk
Tlf.nr.: 50 59 77 79
Adresse: Att. Niels Pelle Wang-Holm, c/o Miljøpunkt Indre By - Christianshavn, Rådhuspladsen 77 st.tv., 1550 København V
Hjemmeside: http://klimabevaegelsen.dk/forside/171-voreshjem

Vores hjem – Vores klima er et initiativ af
Klimabevægelsen i Danmark (www.klimabevaegelsen.dk).
Klimabevægelsens mission er at bringe klimadebatten ned på
jorden, fremme den folkelige deltagelse i klimaindsatsen og
opbygge en bred base, der støtter og presser for en tilstrækkelig
klimalovgivning i Danmark og på internationalt plan – både med
personlige løsninger, ændringer i lokalområdet eller på
arbejdspladser. Alle er velkomne til at blive medlem og deltage.
Økonomisk støtte til Netværket Vores hjem – Vores klima kommer fra:
• Organisationen People’s Climate Action (med økonomisk støtte fra Udenrigsministeriet), www.peoplesclimateaction.dk/
• KlimaKBH (Københavns Kommune), www.klimakbh.dk/
• Klima+ (Københavns Kommune), http://www.kk.dk/klimaplus.aspx
• Københavns Miljø- og Energi Kontor, www.kmek.dk/
• Professionsinstituttet KLEO, kleo.ucc.dk/
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