Det
fjerde år
Årsberetning 2008

Indledning
År 2008 var et hektisk år. Projekterne tog form, manifesterede sig, udviklede sig og tog til tider pusten fra personalet. Men vi fulgte med. Vi kæmpede, både med og mod. Resultatet var et godt år, som vi lærte meget af.
Årskiftet 07/08 betød et skift i arbejdsområde. Grundet bydelssammenlægninger skulle vi arbejde i Sydhavnen, - en bydel som vi ikke kendte.
En bydel, som ganske vist er nabo til Vesterbro, men også har sin helt egen identitet og organisationskultur. Udvidelsen, som betød en reel nedskæring i vores driftsbudget på 30 %, medførte en masse ændringer i arbejdsmetoder, arbejdsprogrammer og samarbejdspartnere i 2008. Vi benyttede blandt andet vores nye status, som incitament til at foretage ændringer i vores bestyrelsessammensætning, hvilket betød nye engagerede
repræsentanter fra Sydhavnen.
Det betød også, at vi herefter skulle forholde os til to lokaludvalg. Ganske vist er der kun ét sekretariat, men der er to lokaludvalg, som begge
fastholder, at forskellighederne mellem de to forhenværende selvstændige bydele er så markante, at de ikke kan slås sammen. Det blev altså til to
lokaludvalg, men kun til et MILJØPUNKT. Vi bed tænderne sammen og ﬁk det bedste ud af situationen.
År 2008 var også det år, hvor MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn ikke længere skulle frygte for fremtiden - økonomisk set. Med årsskiftet kom vi i det
gode selskab og blev optaget på listen over projekter i København, som ikke længere skulle ansøge om økonomisk støtte med faste mellemrum. En
viden der i sig selv, har gjort arbejdet og indsatsen bedre og mere perspektivrig. Nu tør vi kaste os ud i projekter, som strækker sig langt ud i fremtiden. Projekter som vil have stor indﬂydelse på udviklingen i både København som sådan og i vores egen lille andedam: Vesterbro/Sydhavn.
Som det vil kunne ses af de følgende sider, har projektporteføljen i 2008 været stor, - ja nærmest voldsom. Vi knækkede ganske vist ikke nakken
på den og vi levede også op til de forventninger, som vi selv havde stillet vores samarbejdspartnere i udsigt, men vi lærte også vores egne begrænsninger at kende. Nytårsfortsættet i MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn er således, at vi fremover ikke skal have helt så mange projekter i gang på
samme tid. Vi skal være bedre til at sige nej, at vælge fra og til og vi skal være bedre til at skabe en virksomhedskultur, der tilgodeser, at arbejdspladsen udgøres af mennesker. Kun ved at tilgodese den enkelte medarbejder kan vi fortsat prale af at have et produktivt, målrettet og visionært
MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn, der arbejder til glæde for bydelene og beboerne.
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Årets temaer

KLIMA

Vi benyttede omstruktureringen til at tænke vores arbejde ind i nye
overskrifter. I 2008 arbejdede vi således med følgende temaer:

Vesterbro Klimaplan

1.
2.
3.
4.

Klima
Natur i Byen
Miljø og Naturformidling
Andet

Vores udgangspunkt er fortsat det lokale og de lokale behov/ideer.
Vi arbejder stadig systematisk med årsplaner og fastlagte projekter ved årets
begyndelse, men vi er også opmærksomme på bydelens puls og
ønsker, hvorfor vi løbende forsøger at justere både årsplaner og
succeskriterier, så de er konsistente med pulsen i de områder, vi arbejder i.
Vi eksisterer for og med de lokale beboere og deres behov. Det er det vigtigste element i vores dagligdag og deres “drive” er den vigtigste arbejdskraft,
vi har til vores rådighed. Deres indgående viden og forståelse for bydelens
særlige egenskaber, strukturer og organisations-kultur er den vigtigste
forudsætning for vellykkede projekter, hvorfor vi til enhver tid vil være
villige til at indgå i konstruktivt samarbejde om nye ideer og projekter.

År 2008 var året, hvor København for alvor begyndte at se frem mod COP15 i
dec. 2009.
Et af initiativerne i kommunen var at igangsætte et større arbejde med at
udarbejde en Klimaplan for København. Et andet at Vesterbro Lokaludvalg
blev oprettet og påbegyndte de første spæde diskussioner om den kommende
bydelsplan.
Disse to elementer var incitament for os til at påbegynde udarbejdelsen af
Vesterbro Klimaplan. I denne vil vi påvise reelle, faktiske handlingsmulighder
på Vesterbro, for at opnå det kommunale mål om 20 % reduktion i CO2-udledning i 2015.
Vi afprøvede forskellige indfaldsvinkler til projektet, alle med det fælles
afsæt, at det skulle kunne engagere beboerne i bydelen. Vi ansatte en person i løntilskud med det formål og vedkommende brugte sin tid på dels at
indsamle grundlæggende statiske oplysninger om Vesterbro og energiforbrug i
bydelen, dels på at indgå samarbejder med og ansøge forskellige donorer om
midler til projektet.
I efteråret måtte vi imidlertid sande, at vi ikke havde haft succes med de
hidtidige indfaldsvinkler, hvorfor vi så os nødsaget til at redeﬁnere projektet
således, at det i langt højere grad blev topstyret. Med delvis ﬁnansiering
fra Lokaludvalget ansatte vi en CO2-konsulent, som gik i gang med udarbejdelsen af en Klimaplan for Vesterbro.
I skrivende stund (marts 09) er planen på trapperne og vi forventer at kunne
offentliggøre den ifm. startskuddet til processen vedr. Vesterbro Bydelsplan.
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Planen skulle, iﬂg. vores eget succeskriterie, have været offentliggjort i 2008, men blev forsinket. Den offentliggøres forår 2009.

Klimaambassadører og KlimaKBH
Det stod hurtigt klart for os, at vi ikke ville gennemføre projektet, som beskrevet i årsplanen. Der var et stort sammenfald med ideerne i Københavns
Kommunes KlimaKBH-kampagne og derfor blev de ﬂeste ressourcer i stedet
kanaliseret over i samarbejdet om lanceringen af denne kampagne.

Vi inviterede beboerne til at opleve historiefortælleren Kasper Sørensen
fortælle Klima-gyserhistorier i skæret fra pejsen i Vesterbro Naturværksted.
Arrangementet blev afholdt to aftener og var vældigt hyggeligt, men besøgstallet var lavt.
Derudover arrangerede vi Klima-teater. Første aften var et arrangement udelukkende med teater, som blev gennemført - dog med et utilfredsstillende
deltagerantal. Anden gang var ifm. en slentretur på Sydhavnstippen, hvor
deltagerne indsamlede naturmaterialer til julepynt sammen med en naturvejleder. Denne teater-forestilling blev desværre aﬂyst grundet for få
tilmeldinger. Dette på trods af ihærdigt PR-arbejde.
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Omdeﬁneringen af projektet er et typisk eksempel på vores omstillingsparathed samt på problemerne med at deﬁnere projekter
på forhånd.
Mht. offentlige arrangementer må vi konkludere, at vi stadig ikke
har fundet de optimale PR-kanaler. Vi vil fremover forsøge en
række nye tiltag for at få potentielle deltagere i tale.

LIFE + projekt
I samarbejde med de øvrige MILJØPUNKTER samt CMI, blev der i 2008 udarbejdet en ansøgning til EU-kommisionen mhp. tilførsel af midler til agenda
21 arbejdet i København. Projektet omhandler indsamling, systematisering og
distribution af metoder til borgerinddragelse og forankring af miljø-arbejde.
Projektet er ansøgt til at kunne starte i 2010 og vare tre år. MILJØPUNKT
Vesterbro/Sydhavn har indvilget i at binde en fuldtidsstilling i projektet,
udover den fuldtidsstilling som vil blive oprettet såfremt ansøgningen bliver
tilgodeset.

Status

Som en del af kampagnen gennemførte vi blandt andet 4 offentlige arrangementer i de to bydele, hvilket er en projektform, som vi hidtil har holdt os
fra. Vesterbro/Sydhavn er så tæt beliggende på Indre by og mulighederne
dér, at offentlige arrangementer oftest drukner i tilbud.

Status

Status

Vi har indset, at arbejdet med Vesterbro klimaplan er et langt
større arbejde end vi havde forestillet os. Ikke desto mindre er
vi overbevidste om, at planen slutteligt vil være et meget anvendeligt redskab, både ifm. kommunal policy-making og ifm. Vesterbro Bydelsplan.
Planen koncentrerer sig om energiforbrug i bygninger, om traﬁk og
om el-forbrug i det offentlige rum.

Ansøgningen behandles i EU-apparatet henover sommer 2009 og vi
forventer svar nov. 09. Får vi tilsagn på ansøgningen vil det få stor
indﬂydelse på arbejdet i MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn fremover.
Ud af den relativt lille medarbejderskare, skal vi allokere en
fuldtidsstilling til projektet, hvilket nødvendigvis vil få indﬂydelse
på centrets andre arbejdsopgaver. 2010 og tre år frem vil prioritering af opgaver således, i sig selv, være højt prioriteret.

Vesterbro Traﬁk og Byrumsgruppe

Skolebørn og Klima

Året 2008 betød en yderligere konsolidering af arbejdet i og omkring Vesterbro Traﬁk og Byrumsgruppe. Gruppen er en åben arbejdsgruppe for beboere
og aktive på Vesterbro, som har en interesse i at blande sig i udviklingen
inden for de nævnte områder.

Projektet bestod af en klima-temauge og et julepyntsarrangement og da
Miljøfestivalen i 2008 blev omdøbt til at hedde Klimafestival besluttede vi at
lade disse to projekter løbe af stablen samtidig mhp. at opnå en synergieffekt.

I 2008 indgik vi et samarbejde med Vesterbro Lokaludvalgs Teknik og Miljøudvalg. Arbejdsgruppen og udvalget besluttede at afholde fælles møder.

Samtlige skoler på Vesterbro/Sydhavn ﬁk tilsendt klimarelateret undervisningmateriale og de store klasser blev inviteret til at se ﬁlmen “En Ubekvem
Sandhed” med efterfølgende paneldebat, samt til energiworkshop i Vesterbro
Naturværksted.

MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn er pennefører for gruppen og står ofte som
forfatter til gruppens høringssvar, og deltager ofte for gruppen i diverse
workshops og arbejdsmøder med samarbejdspartnere.
Gruppen har involveret sig i samtlige relevante offentlighedsfaser og høringsperioder af betydning for Vesterbro og efterfølgende indsendt høringssvar.
Høringssvarene bliver altid indsendt af Vesterbro lokaludvalg, hvorfor det
umiddelbart kan se ud, som om MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn ikke har
indsendt høringssvar.

250 skolebørn var til stede, da vi fremviste Al Gores tankevækkende ﬁlm
og de var særdeles aktive og interesserede, da de bagefter kunne stille
spørgsmål til et panel bestående af politikere og videnskabsfolk.
Der var imidlertid kun to klasser, der kom til energiworkshop.

Sandheden er imidlertid, at MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn er medforfatter på samtlige høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. byrums- og/eller
traﬁkmæssig udvikling.

Status

Vi vurderer indsatsen i Vesterbro Traﬁk og Byrumsgruppe som
tilfredsstillende og opfyldende vore egne succeskriterier. Arbejdet
har fået meget tyngde og betydning efter sammenlægningen med
Vesterbro Lokaludvalg.
Vi har dog stadig problemer med gruppens status ift. kommunale
forvaltninger, idet vi fortløbende oplever, at forvaltningerne
“glemmer”, at gruppen (og Vesterbro Lokaludvalg) har status som
høringspartner.

I dec. afviklede vi et projekt med skolerne på Vesterbro ifm. de traditionelle
jule-klippe-klistre dage. I 2008 anvendte de ﬂeste af Vesterbros skoler i varieret grad genbrugsmaterialer i stedet for nye materialer. Alle skoler ﬁk udleveret håndbøger og et inspirationshæfte og sparede under aktiviteten miljøet
for en masse unødig materialeforbug, samt gav elever, lærere og forældre en
forståelse for, at genbrug kan være sjovt, anderledes og spændende og ligeså
ﬂot som nyt. Sideløbende hermed trykte VesterbroBladet eksempler på genbrugsjulepynt hver uge. Projektet blev afsluttet af en delegation skolebørn,
som udsmykkede juletræ på Klaus Bondams kontor.
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Status

Skolebørn og klima viste sig at være sjovt og anderledes. Vi ﬁk
udbygget vores kontakt til skolerne og har lært en del om, hvilke
forudsætninger skolerne arbejder under og hvordan vi kan samarbejde. Disse erfaringer skal udbygges med ﬂere fælles projekter. Vi
oplever f.eks., at skolerne i højere grad end tidligere kontakter os
med ideer.

Carlsberg

MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn deltog i workshops på Carlsberg, i samtlige
høringsprocesser og arrangerede en inspirationstur for ansatte på projektkontoret vedr. grønne arealer.
Desværre var 2008 også det år, hvor de ﬂotte intentioner blev forringede
hver gang Carlsberg meldte nyt ud. Det der startede med at skulle være en
bilfri CO2 neutral bydel blev, som månederne gik, pludselig til en bæredygtig
bydel med op til 6.000 parkeringspladser i underjordisk konstruktion.

Sammen med Vesterbro Traﬁk og Byrumsgruppe tog vi stilling til samtlige
udspil vedr. Carlsberg og gik, i den udstrækning det var muligt, i dialog om
speciﬁkke problemstillinger.

Status

Året var karakteriseret af et højt aktivitetsniveau hos projektkontoret i
Carlsberg vedr. omdannelse af området til “Vores By”, samt hos relevante
forvaltninger og styrelser samt naturligvis hos MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn, som sammen med Traﬁk og Byrumsgruppen, forsøgte at påvirke udviklingen, samt være talerør for bæredygtigheden i projektet.

Arbejdet ift. Carlsberg planer blev derved mere nærværende, idet den
aﬂedte traﬁk fra disse p-pladser genererer op mod 25.000 kørsler om dagen.
Kørsler, som vil belaste boligområderne på Vesterbro og i Sydhavnen voldsomt. MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn dirigerede derfor deres opmærksomhed mod disse aﬂedte problemer, fremfor mod de direkte ombygninger på
området.

Vi må konstatere at, selvom vi har været særdeles aktive i processen, har MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavns indﬂydelse på projektet
været minimalt. Dette undrer os ikke og afskrækker os heller ikke
fra at fortsætte vores arbejde. Men vi må fastslå, at det er meget
vanskeligt at få indﬂydelse på projekter i den størrelsesorden og
med de økonomiske interesser som kendetegner “Vores By”.
Primo 2009 har Carlsberg meldt ud, at de ikke kan løfte projektet
selv, men efterlyser investorer. Fremtiden for “Vores By” er derfor
uvis i skrivende stund.

Udlånsladcykler
MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn ejer tre ladcykler,
som lånes ud til beboere på Vesterbro/Sydhavn eller
andre med fast tilknytning til bydelen. Med
ladcyklerne promoverer vi dels miljøvenlig transport
og inspirerer folk til at transportere deres varer på
en bæredygtig måde og dels aﬂaster vi vejnettet,
idet vi forventer at folk, hvis de ikke havde mulighed
for at låne vores cykler, ville have taget en bil.
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Sta.

I 2008 var MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavns tre ladcykler udlånt
86 % af årets dage. En forøgelse af vores eget
succeskriterium med 35 %.

NATUR I BYEN

GØR BYEN G RØN
FÅ
GRATIS
FACADE PLANTE R OG
PLANTEGITRE

Gør Byen Grøn
Et af MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavns
tilbagevendende projekter er uddelinger
af gratis facadeplanter og plantegitre til
boligforeninger i bydelen. Vesterbro er
kendetegnet ved uforholdsmæssige få
m2 friarealer pr indbygger, hvorfor det
er nødvendigt at beplante bydelen vertikalt.

PLANT DEM SAMMEN
MED DIN NABO
ET SAMARBEJDE MELLEM
GRØN VESTERBRO/SYDHAVN
OG OPZOOMERNE PÅ DANSK

Næste ansøgningsfrist:
VESTERBRO/
SYDHAVN

- lokal agenda 21

Valdemarsgade 4, 1665 København V
tlf. 36 922 500, 22 855 170
www.groen-vesterbro.dk

Status

Vi uddelte 282 facadeplanter og 227 plantegitre i 2008. Derved
opnåede vi ikke vores eget succeskriterium, på 300 planter i 2008.
Uddelinger skete i samarbejde med Opzoomerne på dansk, som har
været vores faste samarbejdspartner om projektet, siden opstarten i 2005. Siden opstarten har vi uddelt 1.055 facadeplanter.

Grønne Arealer
Medarbejderne i MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn er løbende engageret i
tilrettelæggelsen og udviklingen af grønne arealer i bydelen. Det er fortrinsvist en opgave for naturvejlederen. Imidlertid er det et tilbud til beboere på
Vesterbro/Sydhavn, som kræver, at disse selv henvender sig til os. Vi forsøger
ikke at organisere noget uden at have en speciﬁk henvendelse. I 2008 var vi
involveret i:
Planteaktion på Vesterbro Ny Skole
Rådgivning af gårdlaug i Sydhavnen
Rundvisning af Carlsbergs projektteam vedr. grønne arealer og gårde

-

Rundvisning for Kalø’s Økologiske Landbrugsskole
Permakulturelt kursus for Havepasserne og medlemmer i Karens Hus.
Telefonisk og web-baseret rådgivning
Fremvisninger af Vesterbro Naturværksted

Derudover blev pilotprojektet med en-families kompost og regnsvandsopsamling på en altan i Apostelgården evalueret. Evalueringen er lavet, men ikke
publiceret endnu.

Tippen Syder
... er overskriften på årets største satsning,
som aﬂøste årsplanens overskrift
“Plejeplan Sydhavnstippen”.

Vi etablerede et Grønt Partnerskab sammen med Udviklingsselskabet By &
Havn I/S, BUF - afd. for bæredygtig udvikling, Grøn Sydhavn Naturgruppen,
Tippens Fårelaug, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening og ﬁk
tilsagn fra Skov & Naturstyrelsen til et fem-årigt projekt med udsætning af
får på 20 ha i den sydlige del af Tippen. Fårene skal medvirke til at bekæmpe
de invasive plantearter i området, fortrinsvist bjørnekloen. Fårene udsættes
april 2009.
Projektet inkluderer også en plan for manuel naturpleje, samt aftaler om
udførelsen af den, samt etableringen af en Klimamininaturskole. Med
midler fra MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn, BUF, Friluftsrådet og Kgs. Enghave Lokaludvalg etableres primo april 2009 en klima-mininaturskole til
glæde for daginstitutioner og skoler i København samt for alle de aktive
personer og grupperinger, der opererer på Sydhavnstippen.
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Klimamininaturskolen er forhåbentlig første skud på stammen af en række
pæne, alsidige og brugbare mininaturskoler, som kan aﬂøse de mange, ikke
så pæne, containere, der er opstillet i byens parker og åndehuller som “mininaturskoler”.

Status

Tippen Syder er MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavns nye ﬂagskib. Det
er et projekt der startede med moderate succeskriterier, men som
udviklede sig eksplosivt løbet af 2008. Hvad der startede som en
intention om at forfatte en plejeplan, endte med at være et stort
og omsiggribende partnerskab, som sammen udretter fantastiske
ting.
- Ethundrede får til at bekæmpe invasive arter. Ethundrede får
som øger oplevelsen for de besøgende på Tippen. Ethundrede får,
som skal danne udgangspunkt for naturformidling. Ethundrede får
som symbol på, at intet er umuligt.
- Klimamininaturskole hvor erfaringerne fra BUF og Vesterbro
Naturværksted samles og anvendes af alle de personer, som har
interesse i Tippen, i klima, i natur.
Vi har ikke sejret os selv ihjel, men vi har sejret af h.... til.

Status for Sydhavnstippen

MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavns samarbejdspartnere i Sydhavnen har i
mange år arbejdet ihærdigt med naturpleje på Tippen. Grøn Sydhavn Naturgruppen har med frivillig arbejdskraft bekæmpet de invasive plantearter,
skaffet adgang til områdets rekreative værdier og foretaget regelmæssige
oprydninger på Tippen.
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Arbejdet for bevarelse af Tippen som et unikt rekreativ naturområde midt
i storbyen er også et arbejde som har brug for langt større perspektiv end
umiddelbar gartnerpleje. MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn har, ifm udarbejdelsen af kommuneplanredegørelsen, fremført generelle synspunkter vedr.
bevarelse af eksisterende grønne friarealer i storbyen. Vi har bla. peget på
det kritisable faktum, at kommuneplanredegørelsen ikke indeholder speciﬁkke målsætninger om beskyttelse og udvidelse af grønne natur-arealer i
byen.
Dette er et fortløbende arbejde, som i første
omgang har en målsætning om, at Tippen skal
beskyttes mod fremtidig byggeri.
Tippen bør bevares som naturområde.
Arbejdet varetages imidlertid
fortrinsvist blandt interessegrupperne
i Sydhavnen. MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavns
primære opgave er at hjælpe disse i den
udstrækning det er muligt.

Status

Sydhavnstippen er et unikt naturområde, hvis historie som opfyldsområde
betyder, at både ﬂora og fauna er relativ enestående.

MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn indvilgede i 2008 i at assistere denne gruppe
i deres arbejde med at bevare de rekreative værdier på Tippen. Dette blev
i første omgang gjort vha. et ﬁnansiel tilskud til professionel lønnet gartnerpleje af området. En ﬁnansiel bistand som grundejeren efterfølgende indvilgede i at refundere.

Vi fortsætter arbejdet på kommuneplansniveau og vil vedblive med
at anvende Tippen, som eksempel på et bynært naturområde som
bør beskyttes. Den nuværende indsats fra kommunens side er ikke
tilstrækkelig ift. beskyttelse og udvikling af naturområder. Der
mangler en “Grøn Strategi”.

Klimafestival
I 2008 afholdt vi for føste gang klimafestival - aﬂøseren for Miljøfestivalen. Vi
valgte at afholde aktiviteterne i tæt relation til aktiviteterne med Skolebørn
og Klima og kunne derved anvende en del forarbejde og materialer på ﬂere
målgrupper.

Status

MILJØ OG NATURFORMIDLING

fortæller os, at vi fremover skal satse mere på arrangementer, som
vi indbyder udvalgte grupper til, fremfor åbne offentlige arrangementer samt, at vi ikke længere vil lave helt gratis arrangementer.
At 23 personer ikke kom i biografen var sandsynligvis forbundet
med, at billetterne var gratis.
De mennesker der deltog i arrangementerne, ﬁk gode oplevelser og
inspiration til deres hverdag og personalet i MILJØPUNKT Vesterbro/
Sydhavn ﬁk endnu engang udbygget deres netværk.

Vesterbro Naturværksted
Vesterbro Naturværksted er fortsat vores ﬂagskib. Naturværkstedet udbygges
løbende med nye naturelementer, rekreative faciliteter og
undervisnings-moduler.
Selve festivalen blev afviklet som et mobilt marked, aom blev afholdt i Vesterbro Naturværksted og ved Karens Minde Kulturhus i Sydhavnen. Deltagerantallet var tilfredsstillende om lørdagen på Vesterbro, men absolut utilfredsstillende om søndagen i Sydhavnen, hvor vi kæmpede en ulige kamp mod
en række andre arrangementer på nogenlunde samme tid.
Sideløbende med markedet inviterede vi også beboerne til en gratis tur i
biografen. Søndag morgen bød vi på kaffe og fremvisning af “En Ubekvem
Sandhed” i VesterVovVov. Vi udleverede 54 billetter, men det var desværre kun
32 mennesker, der formåede at stå op den morgen.

År 2008 startede med indvielsen af Træstubben, bygningen på området, som
er blevet ombygget til Danmarks første indendørs by-naturværksted med midler fra fonden Realdania. Vi fejrede dåbningen af den ﬂotte bygning sammen
med partnere, venner, kolleger og Teknik og Miljøborgmester Klaus Bondam.
Derudover har året 2008 været brugt til at konsolidere områdets offentlige
karakter, hvorfor vi, men ﬁnansiel hjælp fra Vesterbro lokaludvalg, etablerede
grill på arealet og en skiltning i området, som hæver de besøgendes udbytte
af området.

Filmen blev afsluttet med en uformel paneldebat om mulighederne for lokal
handling. Panelet bestod af en lokal-politiker, en forsker og en repræsentant
for MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn.
Vi må sande, at det er svært at trænge igennem pr-lydmuren i
vores bydel. Trods ihærdigt pr-arbejde lykkedes det ikke at skaffe
tilfredsstillende besøgstal til festivalen. Erfaringerne fra festivalen
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Selve miljø- og naturundervisningen er stadig det bærende element for Vesterbro Naturværksted og daginstitutionerne er stadig den primære målgruppe.
I 2008 blev der sideløbende hermed gennemført en række konfrontationstimer
med andre målgrupper, hvorfor det samlede antal børn/unge og voksne med
relation til Naturværkstedet er steget.

I år 2008 etablerede vi den frivillige gruppe “Havepasserne”. Havepasserne
mødes en dag i måneden og sørger for pasningen af planterne i Naturværkstedet samt tilplanter nyt. Vi har ligeledes indgået et samarbejde med beskæftigelsesprojektet “Gang I Gaden” mht. vedligeholdelse af Træstubben og
udearealer.

Vi arbejder således ikke kun med daginstitutionsbørn, men også med skoler,
fritidshjem & -klubber samt har indgået et samarbejde med Kbh. kommunes
sprogstimuleringskonsulenter og varetager sprogstimulering for to-sprogede
børn fra både Kgs. Enghave, Vesterbro og Valby.

Vesterbro Naturværksted er langsomt ved at udvikle sig til et omdrejningspunkt for arbejdet i MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn samt er blevet en kilde
til inspiration for en del organisationer. Vi har med jævne mellemrum fremvisning af stedet af andre, som ønsker at etablere noget lignende. Så ganske
vist er Naturværkstedet endnu ikke blevet en del af den ofﬁcielle børnepolitik
i Københavns Kommune (som er stedets ofﬁcielle målsætning), men det tjener
som forbillede for mange andre.

I 2008 ﬁk 1.880 børn og ca. 300 voksne direkte formidling. 4000-7000 brugere
ﬁk kontakt til stedet igennem offentlige arrangmenter og individuel brug af
stedets ude-faciliteter, og derigennem inddirekte formidling.
Efter to års drift har 3458 børn været på besøg i Naturværkstedet og fået
direkte miljø- og naturformidling.
Handelsforeningen VEKO hædrede medarbejderne i MILJØPUNKT Vesterbro/
Sydhavn for deres indsats i Naturværkstedet og vi ﬁk derfor VEKO’s årslegat
overrakt af Overborgmester Ritt Bjerregaard i foråret. Det var en dejlig tilkendegivelse af, at vores arbejde er nødvendigt, spændende og brugbart.

Året bød også på muligheden for at evaluere stedet og aktiviterne idet vi ﬁk
en praktikant fra KUA til at forestå dette. Evalueringen omfatter brugere,
naboer og løst tilknyttede personer. Evalueringen er endnu ikke færdig, men
de foreløbige resultater tyder på stor tilfredshed med Vesterbro Naturværksted.
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Status

Vi lancerede pixi-bøgerne “Aisha & Magnus ...” i det forgangne år. Ved afslutningen af hvert halvår bliver der forfattet, tegnet, layoutet og trykt en pixibog, som samtlige daginstitutionsbørn får med hjem. Pixibøgerne indeholder
en fortælling om de aktiviteter børnene har været igennem i det foregående
halve år. I ﬂg. tilbagemldinger er bøgerne meget populære og bliver ﬂittigt
læst/læst højt.

Vesterbro Naturværksted er en kæmpe succes. Ved den halvårlige
udgivelse af aktivitetskataloget står daginstitutioner, skoler og
andre brugere i kø for at booke timer. Vi kunne uden tvivl udvide
antallet af konfrontationstimer betydeligt, men desværre har vi
ikke ressourcer til det.
Pixi-bøgerne er en stor succes. Vi har udgivet de første to i en række
af seks.

Aktiviteterne i Naturværkstedet er gratis og vi er derfor afhængige
af udefrakommende tilskud. I årene 2008-2010 dækker Friluftsrådet
ca. 70 % af naturvejlederens løn. Hvordan vi får dækket udgifterne
til løn efter 2010 er endnu uvist, men vi håber at kunne ﬁnde en
løsning. Naturværkstedet er nemlig ikke blot et godt tilbud, men
også et nødvendigt tilbud til de mange børn i bydelen, som ikke har
adgang til naturområder.
Vi nåede vores egne succeskriterier i løbet af året mht antal besøg
og ﬁk ligeledes afprøvet Naturværkstedets kvaliteter ift. offentlige
arrangementer. De to fortælleraftener vi afholdt i Træstubben var
ganske vist ikke særligt velbesøgte, men viste os, at Træstubben er
oplagt til ﬂere og anderledes arrangementer.

Naturformidling på Sydhavnstippen
Vi gennemførte 2 guidede fugleture, et høstpicnic-arrangement og en julepynts-tur. Arrangementerne var alle gennemført i samarbejde med eksterne
personer. Det var således ornitolog Hans Schou Frederiksen, der stod for selv
afviklingen af fugleturene, hvorimod vi stod for det praktiske omkring arrangementerne. De to sidstnævnte arrangementer blev til i samarbejde med
Naturvejlederen hos grundejeren By & Havn I/S.

Projektet lå stille det meste af året. Grundet meget stort arbejdspres fra
andre projekter, blev dette projekt hele tiden nedprioriteret. Oktober måned
valgte vi at ansætte ekstra arbejdskraft til at forestår sprogstimuleringen i
Naturværkstedet og således have tid til at skubbe projektet i gang.
Projektet går, kort fortalt, ud på at etablere en kombineret rehabiliteringshave og permakulturel produktions-virksomhed. De to afdelinger skal have
et tæt samarbejde, idet restprodukter fra haven skal anvendes som foder i
ﬁskeproduktionen og det brugte vand fra ﬁskeproduktionen skal anvendes som
gødning i haven. Derudover er det planen, at brugerne af rehabiliteringshaven
skal involveres i produktionsapparatet og ejerne af produktionen gå til hånde i
haven. Med andre ord: Et synergi-projekt.
Den frikøbte måned blev brugt til at lave samarbejdsaftaler med potentielle
bruger-organisationer på Vesterbro, skrive de første ansøgninger samt have
møder med fødevareministeriet. Samtlige initiativer blev vel gennemført og
modtaget. Vi har ansøgt om løn- og driftsmidler til rehabiliteringshaven og
fødevareministeriet har udtrykt interesse i projektet og anbefalet os at ansøge
om midler til et forprojekt. I den forbindelse har vi indgået samarbejde med
den sjællandske økologiske jordbrugskonsulent, som har givet tilsagn om ville
være konsulent på projektet, ligesom NOAH har givet tilsagn om at ville følge
projektet, som den videnskabelig partner og løbende undersøge/dokumentere
projektet.

Status

Status

Vi opfyldte vores eget succeskriterie for 2008, men opnåede langt
mere end det. Vi ﬁk udvidet vores samarbejdsﬂader og -netværk,
samt ﬁk en erfaring med planlægning og afvikling af offentlige arrangementer i Sydhavnen. Det var alle arrangementer, som har givet
os blod på tanden efter mere og ifm. “Det Grønne Partnerskab” er
det en aktivitet, der løbende vil blive udbygget blandt partnerskabets medlemmer - heriblandt os.

Bæredygtige haver i Reerslev

Vi opnåede ikke, at ansætte en projektmedarbejde i 2008. Projektet
er blevet større end oprindeligt forventet, hvorfor vi har valgt at
udskyde starttidspunktet til 2009.
Ikke desto mindre har vi opnået betydelige successer. Vi har skrevet
og afsendt ansøgninger mht rehabiliteringen og vi har indgået positive og konstruktive samarbejder med ministeriet, jordbrugskonsulent, videnskabelig følgegruppe og brugergrupper.
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Friluftsrådet har givet tilsagn om 90.000,- til udstyr og indretning af
udearealerne.
Vi forventer os meget af projektet i 2009.

ANDET
Høringer
Vi involverede os i samtlige relevante høringsprocesser, offentlighedsfaser og
workshops i Københavns Kommune i det forgangne år. Vi samarbejdede med
organisationer på Vesterbro og Sydhavn, de andre MILJØPUNKTER i kommunen, relevante interessorganisationer vedr. udarbejdelse af høringssvar.
MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavns vigtigste samarbejdspartner var Vesterbro
Lokaludvalg. Samtlige høringssvar af traﬁk og/eller byrumsmæssig karakter
blev diskuteret med Lokaludvalgets teknik- og miljøudvalg og svarene blev
indsendt sammen.
I 2008
-
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udarbejdede vi høringssvar vedr:
KK’s agenda 21 plan
Kommuneplanstrategien
Affaldsplan 2012
Startredegørelse vedr. Carlsberg
Lokalplanforslag vedr. Carlsberg
Kulturarsstyrelsens indstilling vedr. bevarings- og fredningsværdige
bygninger på Carlsberg
Forudgående høring om zone for tung traﬁk
Tung traﬁk
Metro-stationsforpladser
Metrocityringen
Tøndergadekareen
Sundevedsgadekareen
Regionsudviklingsplanen

-

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo
Vi levede op til vores eget succeskriterie og involverede os i alle relevante processer. Igennem samarbejdsrelationer ﬁk vi også en række
partnere til at involvere sig.

Åben Rådgivning
Vi har kontortid hver mandag 15-16.30 samt torsdag 15-18. De ﬂeste henvendelser vi får, sker via telefon eller pr. mail. Ikke desto mindre er der løbende
besøg på kontoret, både i åbningstiden men også på andre tidspunkter.
Alle besøgende på kontoret bliver imødekommende modtaget og budt på kaffe
og en snak om den sag de ønsker at diskutere. MILJØPUNKT-vsv er igennem
de sidste ﬁre år blevet relativt godt kendt i nærmiljøet, hvorfor mange ﬁnder
vej til vores kontor, også af andre grunde end miljømæssige. Mange beboere
bruger kontoret som det første informationssted vedr. bydelen og ofte kan
personalet her hjælpe dem videre eller sætte dem ifm de rette personer/den
rette organisation.
Alene ladcykeludlånet betyder en del traﬁk til og fra kontoret. Et lån af en
cykel betyder et besøg hos MILJØPUNKT-vsv og det benytter vi os af til at få
en snak med vedkommende, gøre lidt reklame for kommende aktiviteter eller
knytte bånd til brug i fremtiden.

Lokaludvalgene
Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg har eksisteret et års tid og i den periode har vi oparbejdet et tæt forhold til dem og en god samarbejdsrelation. Vi
samarbejder om mange forskellige projekter i årets løb og Lokaludvalget er
blevet en vigtig sponsor til vores projekter.
At have to Lokaludvalg er ikke nemt - ligesom det ikke er nemt at arbejde i to
bydele. heldigvis er sekretariaterne samlet i eet og det har til huse sammen
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I 2008 blev “Sluk Lyset” kampagnen på
Vesterbro gennemført som et fælles
projekt mellem Lokaludvalget og
MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn.

7 STEARINLYS KONCERTER

med MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn. Kontakten
til sekretariatet og de to udvalgssekretærer er derfor
konstant, nemt, hurtigt og uformelt, hvilket vi har stort
udbytte af. Vi mener at vide, at Lokaludvalgene også
sætter pris på samarbejdet med os, selvom vi skal være
de første til at indrømme, at samarbejdet har været
størst med Vesterbro Lokaludvalg.

Status

Samarbejdet med Lokaludvalgene er vigtigt og positivt for os. Det
har vist sig særligt betydningsfyldt, at vi deler adresse, hvilket gør
de daglige samarbejdsrelationer nemme og gnidningsløse.
De to lokaludvalg påbegyndte forarbejdet til den kommende bydelsplan i det forgangne år. MILJØPUNKT-vsv støtter arbejdet i det
omfang det er muligt og medvirker med input og sparring på de
områder, som vi har faglig kompetence til.

Bestyrelsen arbejder videre med deres projekter om “netværk for øko-butikker på Vesterbro” samt “forslag til en grøn struktur på tværs af bydelene”.
I skrivende stund er netværket næsten klart til at blive lanceret i form af en
folder og planforslaget om en grøn struktur vil være færdigbearbejdet som
input til bydelsplanerne i de to bydele.
Vi planlagde og opreklamerede en spændende studietur til Syd- og Sønderjylland i foråret 2008. Grundet for få tilmeldinger blev denne desværre aﬂyst.

Året har også været kendetegnet af et stort, besværligt og arbejdskraftsintensivt arbejde vedr. nyt navn og logo. Centrets daglige leder har brugt utallige timer på mødet og diskussioner heraf og bestyrelsen har gentagne gange
måtte afsætte tid til at forholde sig til sagen.

Administration
Personalet i MILJØPUNKTet har delt arbejdet mellem sig, hvilket betyder at
den daglige leder sidder med al administration. Dette gør det også nemt at
anslå hvor megen tid der anvendes herpå: Det skønnes, at den daglige leder
anvender 70 % af arbejdstiden på opgaver af administrativ karakter.
Den daglige leder er fortsat kontaktperson for og administrator af Vesterbro
demokratihuse, som er et resultat af MILJØPUNKTets arbejde. Demokratihuset fungerer som kontorhotel for bydelens aktører og er som sådan med til at
udvikle de lokale demokratiske processer og danner fysisk ramme for lokale
aktørers medvirker i bydelens udvikling

Status

Diverse

Vi har gennemført en række foredrag og oplæg i årets løb. Vi har bla. introduceret Tanzanias videudenrigsminister for MILJØPUNKTets arbejde, fremvist
Naturværkstedet utallige gange for interesserede og medvirket ved opstartmøderne hos MILJØPUNKT Indre By/Chr. Havn.

Administrationen af MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn er foretaget på
en tilfredsstillende måde. Bestyrelsen føler sig vel informeret og i
stand til at overskue arbejdspladsen, - både hvad angår projekter,
ansatte, arbejdsopgaver og økonomi.
Samtlige forpligtigelser overfor KK og Civilstyrelsen er blevet mødt.

Efteruddannelse
Marianne Mark blev, i 2008, færdig med sin uddannelse som naturvejleder,
hvilket har taget to år.
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Det er derfor de andre ansattes tur til efteruddannelse og der blev således
indgået aftaler med Katja Lange om et kursus på Fortællerskolen samt med
Niels Birk om en diplomlederuddannelse. Begge uddannelser starter i 2009.

FORMIDLING, INFORMATION OG INVOLVERING

Vi har også en hjemmeside der omhandler Naturværkstedet (www.traestubben.com). I 2008 var der gennemsnitlig 382 besøg om måneden og 2.421 hits
om måneden. Dette er en stigning på knap 60 % ift 2007.
Vi har løbende haft artikler og annoncer i Vesterbrobladet og i Kgs. Enghave
bladet. I 2008 indgik vi et samarbejde med Vesterbrobladet, som betyder at
bladets journalist har træffetid hos os hver anden tirsdag. Den tætte kontakt
har betydet en øget synlighed i det lokale dagblad.
Plakater er en vigtig del af vores formidlingsindsats. Hver gang vi har et offentligt arrangement annonceres det med plakater i de respektive bydele.
Vi har et løbende samarbejde med Vesterbro Lokal-TV, som til stadighed følger
MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavns aktiviteter og projekter.

Status
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Vi ﬁnder vores formidling af tilbud, viden og erfaring
tilfredsstillende. Formidling er også mere end det ovenfor nævnte,
idet den mest direkte formidling sker igennem deltagelse i
eksisterende fora i bydelen og i København. Ved aktiv medvirken i
forskellige sammenhænge sikrer vi dels et fortsat fokus på centrets
eksistens og tilbud, men også generelt på miljøsammenhænge.

I 2008 har vi haft en person i løntilskud og en person i praktik. Derudover
ansætter vi projektrelateret ekstern arbejdskraft i den udstrækning vores
økonomi tillader det. I 2008 har vi haft tilknyttet en journalist, en co2-konsulent og to personer ansat til at forestå dele af miljø- og naturformidlingen
i Naturværkstedet. Vi har ligeledes benyttet os af studentermedhjælpere til
forefaldende arbejde.

Status

Vores hjemmeside er stadig vores vigtigste talerør og den vigtigste kommunikationskanal. I 2009 var der gennemsnitligt 2.250 besøgende og 10.920 hits
på www.miljopunkt-vsv.dk om måneden. Antallet af besøgende er så godt som
uforandret ift 2007, men hver besøgende ser på 22 % ﬂere undersider. Ca.
10.000 gange har besøgende downloade materiale fra hjemmesiden.

Vi forsøger løbende at inddrage ekstra arbejdskraft, til glæde for os og for de
personer der tilknyttes arbejdspladsen.

2008 har således budt på mange forskellige salgs arbejdsfællesskaber og samarbejder. Det er af uvurderlig betydning for en lille
arbejdsplads som vores, at have mulighed for trække fagligt kompetente folk ind, når der er behov for det. Dels for at løse en speciﬁk
opgave, men også for at udfordre hverdagen. Eksterne konsulenter
og andre er med til at stille spørgsmålstegn ved det arbejde, som
foregår og er således med til at udvikle det faste personale, både
fagligt og socialt.

Netværk
Det er næsten umulig opgave at beskrive vores netværk. Vi har en meget bred
kontaktﬂade, både fagligt, kollegialt og socialt og vi anvender vores netværk
til at blive bedre til vores arbejde, udvikle os personligt og inspirere samarbejdspartnere.
I kommunalt regi er vores vigtigste samarbejdspartnere naturligvis teknik
og miljøforvaltningens mange fagcentre, som vi netværker med mht. både
egentlige projekter og strategier og processer med betydning for bydelene.
I det daglige er kontakten ml. de andre MILJØPUNKTER stærk og
udfordrende. Vi koordinerer vores indsats og udarbejder fælles projekter samt
afstemmer meninger og holdninger. Sidst, men ikke mindst inspirerer vi
hinanden. Samarbejdet sker både på det daglige uformelle plan, gennem

formelle møder, gennem ledergruppens møder og via koordinationsgruppemøderne, hvor samtlige ansatte mødes og udveksler erfaringer.
Bestyrelsen i MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn bestod, i 2008, af ti personer
udpeget af ni forskellige organisationer på Vesterbro og i Sydhavn. Hver af
disse personer repræsenterer et bagland, som MIJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn
samarbejder med og som indgår i vores netværk. Dette bagland udgør et
sted mellem 3.000 og 8.000 personer. Organisationerne repræsenterer selv et
meget bredt udsnit af aktiviteterne i bydelene. Vi anvender organisationerne
til at promovere MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn og vores arbejde.
Vores netværk er store og adskillige. Vi er derfor i stand til at ﬁnde de rigtige
samarbejdspartnere i vores daglige arbejde, både som sparringspartnere, samarbejdspartnere eller som talerør for vores arbejde. Vi samarbejder med og
deltager i så forskellige lokale fora som: Kulturhusenes årsmøder,
VesterGror, Sidegaden, Genbrugskompagniet, Nicheværkstedet,
ByhaveNetværket, Opzoomerne på dansk, Økologisk Planteservice v. Jens Juhl,
Skadedyrskontrollen, Københavns delebiler, Energitjenesten, skolerne på
Vesterbro, Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg, By & Havn I/S, Grøn Sydhavn Naturgruppen, det Grønne Knæ, Københavns Energitjeneste, diverse
frivillige organisationer i Sydhavnen, Børnekulturstedet, diverse erhvervsdrivende, Settlementet og mange ﬂere.
Ifm. Naturværkstedet og Klimafestivalen samarbejdede vi med nye ressourcepersoner med faglig viden inden for miljø, vand, regnvand,
krydderurter, planter til farvning, insekter, fugle, spiselige vilde planter,
ﬁltning, pileﬂet, transport, etc. Listen kan fortsættes i det uendelige.

Status

MILJØPUNKT Vesterbro/sydhavn har været i stand til at udvide vores
netværk efter behov. Vi har formået at balancere imellem frivillig
hjælp og professionel assistance på en måde, som har betydet, at
vores samarbejdsrelationer kan betegnes som meget gode og positive.
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Samlede indsats i forhold til centerets
overordnede mål
MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn’s overordnede formål og mål er:
Formål:
•
At sikre og synliggøre et kontinuerligt arbejde med miljømæssig,
social, kulturel og økonomisk bæredygtighed i bydelen, - både blandt
organisationer, erhvervsliv, daginstitutioner og beboere.
Mål:
•
•
•
•

Det er bestyrelsens og personalets overbevisning, at MILJØPUNKT Vesterbro/
Sydhavn, med de allerede afsluttede, såvel som de igangværende aktiviteter
opfylder det formål, som vi selv har deﬁneret.
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Vi anvender løbende multikriterie-vurderinger af vores arbejde, ligesom
vi, i vores årscyklus, har indbygget en række medarbejderseminarer og
temamøder, hvor arbejdet vurderes og tages op til revision. Vi anvender en
cyklus til monitering af vores arbejde: Mission – vision – ressourcer og vilkår
– indsatsområder – mål – succeskriterier – erfaringer og opfølgning … derpå
genstartes cyklussen. Vi revurderes således konstant og ændrer metoder,
indsatser, projekter, involverede og redskaber løbende.
Derudover er der naturligvis de tilbagevendende mandagsmøder
(medarbejderne), bestyrelsesmøder samt møder med formandskabet, hvor
arbejdet løbende diskuteres og vurderes.

Status

•

Sikre sammenhæng mellem kommunalt miljøarbejde og lokale Agenda
21 aktiviteter.
Medvirke til at sikre lokale demokratiske processer og principper.
Medvirke til at udvikle det tværsektorielle samarbejde – både på
lokalt og kommunalt plan.
Sikre et fortsat fokus på bæredygtighed i bydelens organisationer,
beboere, institutioner, foreninger og erhvervsliv.
Tilvejebringe miljøredskaber til brug for bydelens aktører.

Vi har stadig ikke økonomisk mulighed for at gennemføre en ekstern
evaluering af de sidste års indsats. Vi har derved kun vores egne evalueringer
og vurderinger at støtte os til. Hvert projekt bliver løbende vurderet af både
ansatte, formandskab og bestyrelse, ligesom vi modtager meninger, holdninger
og forslag fra vores daglige samarbejdspartnere.

Det er vores vurdering, at MILJØPUNKT Vesterbro/
Sydhavns samlede indsats i 2008, må betegnes som
værende absolut tilfredsstillende.

Økonomi - 2008
Driftstilskud fra Københavns Kommune
Øvrige indtægter

kr.
kr.

1.350.000
564.241

Indtægter i alt

kr.

1.914.241

Lønudgifter
Øvrige personaleudgifter
Kontorholdsudgifter
Lokaleudgifter
Andre udgifter
Publikationer
Aktiviteter/projekter
Renteudgifter

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.224.418
47.429
103.166
132.123
16.629
1.552
457.310
7

Udgifter i alt

kr.

1.982.634

Årets resultat
Overført fra 2007

kr.
kr.

-68.393
176.434

Overført til dispositionsfonden pr. 1.1.2009

kr.

108.041
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Ansatte og bestyrelse

Ansatte

I 2008 og frem arbejder GRØN VESTERBRO også i nabo-bydelen Sydhavnen.
Derfor blev centrets navn ændret i januar ’08 til GRØN VESTERBRO/SYDHAVN.
På samme tidspunkt blev bestyrelsens sammensætning også ændret.
Vi oprettede nye poster til repræsentanter fra vores nye arbejdsområde samt
vores nye samarbejdspartnere.
Bestyrelsessammensætningen ser således ud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tony Andersen, udpeget af VesterGror, formand
Claus Andersen, udpeget af Agendaråd Sydhavn, næstformand
Marianne Sølve, udpeget af Vesterbro handelsforening, medlem af
formandskabet
Niels Vestergaard, udpeget af Vesterbro Lokaludvalg, medlem af
formandskabet
Thomas Warburg, udpeget af Vesterbro Lokaludvalg
Helle Dahn, udpeget af Kgs. Enghave Lokaludvalg
Fanny Pedersen, udpeget af Kultur Vesterbro
Johs. Bertelsen, udpeget af Settlementet
Lisbeth Wolfsberg Nielsen, udpeget af daginstitutionslederne på VB.
Kasper Johansen (R), udpeget af Borgerrepræsentationen

Bestyrelsen mødes 4-6 gange om året, hvorimod møder i formandskabet
afhænger af den aktuelle sagsbehandling. Der kan forekomme møder hver
måned i formandskabet.

Niels Birk
daglig leder
tlf 36 922 501
nb@miljopunkt-vsv.dk

Marianne Mark
miljø- og naturvejleder
tlf. 36 922 502
mm@miljopunkt-vsv.dk

Katja Lange
miljømedarbejder
tlf. 36 922 503
kl@miljopunkt-vsv.dk

Marie Sinius Clausen,
praktikant/studentermedhjæp
tlf 36 922 504
msc@miljopunkt-vsv.dk

Husk at besøge vores hjemmesider:
www.miljopunkt-vsv.dk
www.traestubben.com
MILJØPUNKT Vesterbro/Sydhavn
Valdemarsgade 4, 1665 København V
tlf. 36 922 500
post@miljopunkt-vsv.dk
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“Der er ikke noget galt i at have det godt,
medens vi prøver at få det bedre”
20

