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Henning Roed, (mf) formand Danske Planteskoler, er her i dialog med besøgende på
Green Cities standen ved Naturmødet i Hirtshals for nylig.

GREEN CITIES I DIALOG MED MÅLGRUPPERNE

Succesfyldt rykind på Green Cities standen til Naturmødet, stor
opmærksomhed om vores VAT 19-artikel, og tilsvarende mange
kommentarer og delinger på de sociale medier af Susanne Grunkins
debatindlæg om at sikre biodiversiteten i byerne. Dertil skal
lægges en spritny Instagram profil. Det er alt sammen med til
at styrke og synliggøre Green Cities arbejde for at holdningsbearbejde politikere til at udvikle grønnere byer.
Med dette nyhedsbrev om de seneste Green Citites indsatser
ønskes I alle en god sommer!

Stor interesse for at skabe mere natur i
private haver

Natur hitter. Også i de private haver.
Det fik Green Cities medarbejderne at mærke, da de gennem tre dage på
den grønne stand til Naturmødet i Hirtshals tog imod rigtig mange gæster,
hvor alle aldersgrupper var repræsenteret.
Et gennemgående træk hos de besøgende var, at de alle var meget
interesserede i at høre, hvad de kan gøre derhjemme i de private haver
for at skabe mere biologisk mangfoldighed. Også spørgsmål om anlæg
af regnvandsbed var et hit. Green Cities fagmedarbejdere på standen
havde således meget travlt med at tegne og fortælle – og videregive
mange, gode råd.
Læs mere her
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FAKTA
Følg Green Cities på
de sociale medier!

KOMMENDE AKTIVITETER
Green Cities vil være at finde til
Have & Landskab i Slagelse 28. –
30. august og til Danske Parkdage
i København 11. – 13. september.
Vi informerer nærmere herom.
Hvis du har gode ideer, forslag
til emner, aktiviteter eller andet til
Green Cities arbejdet, er du
velkommen til at kontakte
projektleder Birte Kennedy,
info@kennedy-kommunikation.nu
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Træer skal værdisættes med respekt

Vores bytræer rummer store værdier i forhold til klima, biologisk mangfoldighed og i hele vores oplevelse af byen. Derfor er det vigtigt, at vi beskytter og respekterer bytræerne. En revideret model af ”Værdisætning af
skader på træer” – VAT19 kan beregne et træs værdi i kroner og øre.
En række brancheforeninger har sammen lavet et udkast til en model, der
holistisk og objektivt kan værdisætte træer. Modellen – VAT19 – som kan
fastslå et træs værdi i kroner og øre, blev lanceret i 2003, men er nu blevet
revideret.
Læs mere her

Grunkin til det ny Folketing:

Byudviklingen ødelægger den biologiske
mangfoldighed

”Det er bekymrende, når lokalpolitikere stolt fortæller, at deres kommune er grøn.
For samtidig har de blikket så skarpt rettet mod, at deres by skal vokse, at de
overser, at levestederne for dyr og planter forsvinder bid for bid”, skriver Susanne
Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter i debatindlæg.

Grunkin mener, at det manglende fokus på at sikre den biologiske mangfoldighed går under radaren, fordi der ikke er store erstatningssummer på
spil som med klimakrisen. Heri er Henning Roed, formand Danske Planteskoler helt enig.
– Det er meget vigtige pointer, Susanne Grunkin fremfører i debatindlægget. De grønne miljøer i byerne er langt mere komplekse, end de fleste
politikere forstiller sig, siger Henning Roed, der efterlyser større forståelse
og indsigt i de grønne miljøer og deres betydning.
Læs Susanne Renée Grunkins debatindlæg her
Læs artiklen på Green Cities hjemmeside her

CAMPAIGN FINANCED
WITH AID FROM
THE EUROPEAN UNION

THE EUROPEAN UNION SUPPORTS
CAMPAIGNS THAT PROMOTE RESPECT
FOR THE ENVIRONMENT

The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers,
Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.

for a sustainable

EUROPE

E

GREEN
CITIES
thegreencitydk

Green Cities breder sig stadigt mere på de sociale medier. Antallet af fans
på Facebook vokser støt, det samme gør vores LinkedIn profil – og nu er
vi også på med en spritny Instagram profil.
- Vi har stor effekt af de opdateringer og nyheder, vi lægger på de sociale
medier, ved at flere og flere kommenterer og deler vores opslag, siger
Henning Roed, formand Danske Planteskoler.
- Vi arbejder for at få skabt en bevægelse blandt befolkningen, politikere
m.fl. i retning mod grønnere byer og her er den netværkskommunikation, der foregår på de sociale medier et meget vigtigt redskab, pointerer
Henning Roed og opfodrer til, at man klikker sig ind og følger Green Cities
aktiviteter på de sociale medier.

Er du til gråt eller grønt?

Vi har i Green Cities leget med tanken om, hvordan vi kan forvandle
gråt til grønt. Se animationsfilmen, hvor vi har givet Bryggen, Forum og
Rådhuspladsen i Købehavn et helt nyt udtryk.
Se videoen her
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