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Bilag til afrapportering – Bæredygtighedslab
Hold nr. 1 – ”Byttecentral”
Byttecentralen er en idé, der omhandler etablering af et sted, hvor man kan købe og bytte brugte
ting og tøj. Idéen rummer også et forslag om at være et sted, hvor psykisk sårbare unge kan komme
i forløb og indgå i et meningsfyldt arbejdsfællesskab under trygge rammer.

Hold nr. 2: Dansevenner
”Sommerdans” er en idé om at skabe mulighed for at danse under åben himmel i Rødovre. Visionen
for projektet er at skabe en fast tradition med sommerdans udvalgte steder i Rødovre.

Hold nr. 3 -”Skybrudssikring med vild natur”
På holdet var tre borgere med tre idéer:
Den første idé omhandlede at lade naturen vokse sig vild i Schweizerdalsparken og skabe mulighed
for at lave regnvandshåndtering ned til søen.
Den anden idé omhandlede etablering af kanaler eller vandhuller til opsamling af regnvand beplantet
med insektvenlige blomster.
Den tredje idé omhandlede det at genplante blomsterløg i offentlige parker/anlæg efter de er visnet.
Når løgene plantes i rigtig jord, kan de blomstre igen året efter.
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Hold nr. 5 – Adopter et træ
Idéen handler om at lade borgerne adoptere vejtræer, for at få flere grønne veje i Rødovre: Rødovre Kommune leverer og planter træet på vejarealet og så passer og plejer borgeren det.

Hold nr. 6 - El-Byt
Hjemmevejledere fra Tårnet oplever, at borgerne mangler hjælp til at reparere eller skaffe el-apparater – eller at bortskaffe dem fra deres hjem. Tårnet vil gøre El-Byt til et kendt tilbud for hele Rødovre.

Hold nr. 7 – Affaldshåndteringskampagne
Holdet arbejdede med to idéer:
Den første idé handlede om at skabe motivation til affaldssortering.
Den anden idé handlede om at skabe motivation til at samle skrald og lade være med at kaste affald
i det offentlige rum.

Hold nr. 8 – ”Biodiversitet og insekthoteller”
Hold nr. 8 arbejde med en idé om at skabe en vidensdelingsplatform om biodiversitet og insekthoteller, hvor man kan hente inspiration til egne projekter og tilslutte sig igangværende projekter.

Hold nr. 9 - Skolehaver og Gendyrk
Holdet drøftede udviklingen af to idéer:
Første idé handlede om at skabe ”urban farm” med skolehaver, hvor der bliver dyrket grøntsager
og frugt, som sælges lokalt. Samtidig skulle stedet fungere som et videnscenter, hvor folkeskoleelever og børnehavebørn kan dyrke et lille bed og lære om natur, planter, bærdygtighed og klima.
Den anden idé handlede om at gendyrke madaffald, og derigennem vise hvor langt man kan nå med
meget få midler.

Hold nr. 10 – Lej en høne
Ideen handlede om at have et mobilt hønsehus med høns i kommunen, som borgere i Rødovre
skulle kunne leje for en tid.
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Hold 11: ”Bæredygtighedsfællesskab”
Ideen handlede om at skabe et fællesskab om bæredygtighed med en form for åben scene med en
blanding af aftalte og spontane indslag om bæredygtighed evt. i samarbejde med Folkekøkkenet.

Hold nr. 12 - ”Fælleshuset”
Fælleshuset handler om at skabe et sted, hvor man som borger i Rødovre kan være sammen med
andre om noget meningsfuldt. Et sted, hvor man kommer for at give, ikke for at få og som også er
for mennesker ’på kanten’ som kan få en mulighed for at deltage i det brede fællesskab.
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