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Amager Øst Lokaludvalg - Høringssvar: Agenda 21 plan ”Grøn 
hverdag og livskvalitet” 
 
AØLU takker for modtagelsen af høringen vedr. Grøn hverdag og 
livskvalitet. 
 
Hermed fremsendes høringssvar vedr. ”Grøn hverdag og livskvalitet”. 
 
Høringssvaret er udarbejdet af Amager Øst Lokaludvalg og vedtaget 
på Lokaludvalgets ordinære møde torsdag den 23. august 2012. 
 
Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, 
når endelig politisk behandling har fundet sted. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ole Pedersen 
Formand, Amager Øst Lokaludvalg 
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Høringssvar: Agenda 21 plan ”Grøn hverdag og livskvalitet” 
 
Agenda 21 plan generelt  
Amager Øst Lokaludvalg mener at agendaplanen kan være et vigtigt 
redskab til at engagere borgerne i det lokale og globale miljø.  En plan 
som udarbejdes af den centrale miljøforvaltning kan gøre opmærksom 
på nye udfordringer og løsninger. Det er også vigtigt at give plads til 
nye ideer og tænke lidt anderledes. 
 
Det organisatoriske greb 
Amager Øst Lokaludvalg vil gerne fremhæve vigtigheden af at 
samarbejde om grønne løsninger på fremtidens udfordringer. Derfor 
opfordrer vi Københavns Kommune til at samarbejde med de lokale 
miljøpunkter/lokaludvalg i København om at realisere ideerne i Grøn 

hverdag og livskvalitet. Miljøpunkterne i København har en lokal 
forankret arbejdsform og et meget konkret indblik i de lokale 
udfordringer og muligheder på miljøområdet i København. Samtidig 
vil der med vilje og samtænking kunne indhentes fonds- og 
puljemidler til lokale miljøindsatser sammen med miljøpunkterne. 
 

Amager Øst Lokaludvalg støtter Miljøpunkt Amager i forslaget om at 
inddrage de mange uddannede lokale miljøambassadører i at 
gennemføre de aktiviteter Agenda21-planen indeholder. (se 
høringssvar fra Miljøpunkt Amager) Miljøambassadørerne har 
gennemført et uddannelsesforløb, hvor de har lært om 
ressourcekredsløb, energiforbrug og miljøfremmede stoffer.  
 
Amager Øst Lokaludvalg ser også gerne at man udvikler 
miljøambassadørkurserne til at omfatte uddannelse af skoleelever til 
klimaambassadører. Miljøpunktets medarbejdere kan indgå som 
gæstelærere i projekter tilpasset den enkelte skole.  
 
Affald som ressource 
Et godt eksempel hvor lokale miljøambassadører kan involveres i 
lokale projekter, fx med udgangspunkt i en lokal genbrugsstation. 
Man kan inddrage borgere i at finde nye metoder til at øge 
genanvendelsen.  
 
I forbindelse med initiativet ”Mere genanvendelse gennem forsøg hos 
borgerne”, opfordrer Lokaludvalg Amager Øst til at 
miljøpunkter/lokaludvalg involveres i at finde egnede forsøgsområder.  
 
Med venlig hilsen 
Lokaludvalg Amager Øst 
 
 


