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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

Torsdag 7. april 2022 

 

Til stede:   

Alex, Karen, Fina, Kim, Birgit, Jens J., Lillian, Annatina, Ivan, Christian, Helle, Carl Ejnar, Irene 
og Jesper 

Der var afbud fra Per, Jens M., Annette, Maria, Emil, Kirsten og Hanne. 

 

Valg af ordstyrer og referent 

Ivan fungerede som ordstyrer, Jesper som referent. 

 

Godkendelse af referat fra møde 1/3-2022 

Godkendt. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Næste møde(r): 

Årsmøde 3/5 – kl. 19 i Store Sal på Hovedbiblioteket. 

(Grøn Dag på genbrugsstationen 23/4 kl. 9-14) 

 

Mia Heide (næsten færdig som) PhD - oplæg om Cirkulære børnehuse 

Som civilingeniør og erhvervs-PhD-studerende tilknyttet Niras fra juni 2020 skriver Mia på 
opgaven ”Operationalisering af FN’s Verdensmål i absolutte bæredygtighedsopgørelser for 
den danske byggebranche”.  

Det gav indledningsvis anledning til refleksioner over, at det der belaster planeten, er men-
neskets tilfredsstillelse af behov, men hvornår er det luksus? - men også til hvor mange gan-
ge genbrug materialerne skal kunne bruges til?  Ser man til slotte og herregårde kan nogle 
materialer få meget lang levetid ved korrekt vedligeholdelse (Jens J. nævnte at originale vin-
duer på Rosenborg Slot fra 16’-hundredetallet holdt til 1980’erne). Karen supplerede med et 
eksempel på, hvordan forkert vedligeholdelse kan koste dyrt i levetid. 

På sigt mente oplægsholder, at der kommer nærmere standarder vedr. vedligeholdelse. 

Christian nævnte hvordan bæredygtighed ikke var i fokus for 20-30 år siden. Tiderne er skiftet! 
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Mia Heides oplæg gav en meget spændende indsigt i hvordan der kan sættes absolutte 
mål for bæredygtighed i byggeri. Altså om udviklingen af nye metoder, der kan give 
afgørende viden vedr. spørgsmålet om indsatsen ikke blot trækker i den rette retning, men 
om det er godt nok! 

Jens kritiserede nogle af de viste PowerPoints for bl.a. at indeholde for lille skrift. Som 
bemærket fra flere sider var det imidlertid ikke tanken at vise alle detaljer af et flerårigt 
arbejde, men at illustrere forskellige niveauer af overvejelser. 

Irene roste oplægget og bragte overvejsler vedr. adfærd på banen. Det fysiske kan ikke stå 
alene…  

Birgit spurgte til, i hvilket omfang der er udsigt til at de gode mål bliver politisk implemente-
rede? Situationen synes at være, at der er stor efterspørgsel efter mål for absolut bæredyg-
tighed, men at lovgivningen endnu ikke kan følge med. 

 

Bestyrelsens seneste tiltag. 

Medlemmer af bestyrelsen fra LA21 har holdt møder med repræsentanter fra hovedbiblio-
teket med henblik på nærmere samarbejde. Biblioteket har mulighederne for at trænge 
igennem til borgerne med arrangements-omtale, smartboards, Facebook, hjemmeside etc. 
og vil gerne fremme bæredygtighed. Den del kan vi så bidrage med, så det bliver win-win. Et 
fint eksempel er LA21’s deltagelse i bibliotekets Bæredygtighedsfestival. 

Bestyrelsen har inviteret byrådsmedlemmerne (især de mange nye medlemmer) – til at 
besøge os i grønt IDÉcenter og lære mere om både centeret og LA21 – herunder hvilke 
muligheder der evt. kan være for at tænke grønt IDÉcenter og foreningen ind i forskellige 
sammenhænge. Adskillige af de nye byrådsmedlemmer - men også flere af de etablerede 
medlemmer af byrådet - har lagt vejen forbi. 

 

Affaldsindsamlinger – evt. initiativer? evt. gruppe?  

Annatina nævnte de store affaldsmængder, indsamlet ved den vellykkede indsats 3/4, men 
at der resterer meget i Mørkhøj-området. Det kunne bekræftes, at lokalområdet nær ud-
gangspunktet for indsamlingen i Mørkhøj havde krævet så meget, at der ikke var indsamlet 
på Mørkhøjvej nord for Hillerødmotorvejen.  

Situationen med henkastet affald gav anledning til en drøftelse af, hvad grøn omstilling kan 
omfatte på dette punkt? 

Lillian nævnte i den sammenhæng, at vi ikke havde plast for år tilbage, men meget kunne 
alligevel lade sig gøre. Måske skulle plast forbydes i nogle sammenhænge? 

Kim nævnte flere punkter: 

• Saml’ affald, når du alligevel er i de offentlige omgivelser – f.eks. lufter hunden. 

• Afgifter virker – Singapore blev nævnt som et ekstremt eksempel (store bøder for af-
falds-henkastning) 

• På nogen områder er der initiativer på vej vedr. forbud mod engangsplast.  

• Forslag om en fotoudstilling på hovedbiblioteket med fotos af henkastet affald rundt 
omkring i kommunen. 
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Christian foreslog, at det kunne overvejes at sende erhvervsvirksomheder fotos af henkastet 
affald ved deres område ud mod det offentlige rum, så de ser det med andre øjne og 
forhåbentlig vil agere. 

Fra flere sider var der forundring over, at skolerne ikke er mere involverede i affaldsindsam-
ling og affalds-forebyggelse. Ivan havde en ide om at alle elever f.eks. samlede affald en gang 
hver måned og nævnte behovet for opdragelse vedr. korrekt adfærd overfor omgivelserne. 

Irene var interesseret i at vide mere om strukturen og hvem der agerer? Hvad er i gang? 
Irene vil gerne deltage i undersøgelse af emnet. 

[Efterskrift: Annatina og Irene dribler videre med mulighederne for bl.a. en indsats i skolerne 
og Jesper forsøger at støtte bl.a. via kommunale kontakter.] 

Temaet om affald benyttede Jesper til at opfordre aktive i LA21 til at få borgere til at 
tilmelde sig kommunens madspilds-kampagne, men med udsigt til snarlig påske var der ikke 
den store tilskyndelse til at arrangere gade-events. 

Irene nævnte idéen om, at en kok fra f.eks. Coop kunne servere retter af rester mod tilmel-
ding til kampagnen. Fra anden side blev nævnt at DSU også har forløb, der kan inspirere. 

 

LA21 indsatser aftalt med biblioteket.  

Der er allerede aftalt børnefamilie-rettede arrangementer med fuglekassebyggeri til efter-
året, der er afholdt et arrangement for børnefamilier med fremstilling af frøbomber og der 
er aftalt et forløb om pindsvin i Mørkhøj filial.   Så der er allerede gang i samarbejdet, men 
mødets deltagere blev opfordret til at melde ind med flere forslag! 

 

Grøn Dag på genbrugsstationen 23/4 

Jesper orienterede kort om det planlagte forløb og de involverede kræfter. Følgende er de 
påtænkte hovedaktiviteter:  

Kommunen: Info. om ny genbrugsstation og om seneste initiativer på affaldsområdet (f.eks. 
håndtering af mælkekartoner og indsamling af farligt affald). Tilmelding til madspilds-
kampagne. Kompostorm til afhentning. 

Kommune og LA21 - Quiz. Om både affald og biodiversitet.  

LA21: Udlevering af grøngødningsfrø og vildengsfrø (to blandinger), vejledning om invasive 
arter og deres bortskaffelse, generelle råd til fremme af biodiversiteten i haven (også i bør-
nehøjde). Børneaktivitet – frøbomber. 

Fra LA21 deltager: Kirsten, Carl Ejnar, Jens J. (til kl. 13), Karen, Alex, Fina og Jesper. 
[Efterskrift: Det er herligt med så stor tilslutning, men hvis vi er mere end 4-5 personer 
samtidigt, så vil vi nok gå mere i vejen for hinanden end være til hjælp. Kommunen har jo 
også folk på standen. Kan vi dele os op i hold f.eks. tidligt/sent – eller vil nogen nøjes med at 
være standby i tilfælde af sygdom?] 

 

Nyt fra emnegrupperne. 

Blev omtalt under Nyt om miljø- og natur – se venligst hovedpunkterne under punktet. 
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Nyt fra råd og udvalg m.m. 

En smule blev omtalt under ”Nyt om natur og miljø”. 

Orientering om foreningens afgivelse af høringssvar på Kommuneplan og på 

Pleje- og udviklingsplan for Radiomarken 

På sidste møde blev kort orienteret om de to emner. Kim og Jesper supplerede på dette 
møde. Foreningens høringssvar kan ses her: https://ggglx.dk/hoeringssvar/ 

Som noget nyt er repræsentanter fra Agenda-foreningen efterfølgende blevet inviteret til 
møde med folk fra By-afdelingen til drøftelse af nogle af vores faglige input og spørgsmål 
vedr. kommuneplanen. En stribe emner håbes gennemgået. 

 

Nyt om natur og miljø  

Der blev vist fotos og/eller information om stort og småt: 

• Affaldsordningen: Beslutning i Klima- og Miljøudvalgets (KMU) vedr. bl.a. indsamlings-
form ved hjemtagning af affaldsordningen (en grøn løsning blev valgt, men evt. folke-
tingsbeslutning på affaldsområdet afventes). 

• Madspildsprojekt - om LA21 vil være med til at hverve deltagere? Gade-events? (se ven-
ligst tidligere). 

• Kursus i bæredygtigt havebrug er nu afsluttet og som noget nyt med seneste mødeaften 
på Aldershvile Planteskole – hvilket var vellykket. 

• Yderligere fuglekasseopsætning har fundet sted flere steder med indsats af LA21 og 
finansiering af kasser af grønt IDÉcenter/kommunen.  

• Naturnyt: Uglen i Radiomarken har fået unger som vist på kommunens Facebook. 

• Om affaldsindsamlingen i Gladsaxe under den landsdækkende indsamling (der blev gen-
nemført affalds-indsamlingsruter i Mørkhøj, ved Stadion og i Buddingeområdet). 

• Om bestyrelsens besøg på to Svanemærkede børneinstitutioner, hvoraf den ene er 
under opførsel med genbrug af byggematerialer fra den tidligere Gladsaxe Skole. Et 
besøg, der gav inspiration til Mia Heides oplæg på dette møde. 

 

Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

https://ggglx.dk/hoeringssvar/

