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Borgerne skal med på den
grønne bølge
Furesø - 12. januar 2019 kl. 10:24
Af Mikkel Kjølby
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Rent drikkevand og økologi er fokuspunkter i Furesø Kommunes nyvedtagne handlingsplan for
Grøn Omstilling. Planen tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med emnet. Nu er turen blot
kommet til at få borgerne og foreningerne med på den grønne bølge.
- Det er en langstrakt proces, som startede tilbage i august, da vi sendte handlingsplanen i høring.
Furesø Kommune har været i dialog med alle, der kunne og ville bidrage. Deres bidrag har udvidet
planen med flere gode ideér. Fokus bliver at få borgerne og foreningerne til at bidrage til den
grønne omstilling. Kommunen vil stå klar til at understøtte gode forslag og tiltag, siger
udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).
Planen peger på to fyrtårne. Det er rent drikkevand og økologi. Områder, der rammer tæt på
hjemmet.

Drikkevandet kommer nemlig ikke fra fremmede kommuner. Miljørådet har medvirket til
handlingsplanen og miljørådsmedlem og geolog, Jane Lindum forklarer hvorfor drikkevandet er
ekstra vigtigt.
- Furesøs undergrund er så afsindig god til at opbevare vand. Den tektoniske struktur gør Furesø
Kommune til et fantastisk drikkevandsreservoir. Det skal vi naturligvis passe på, siger Jane
Lindum, og fortsætter:
- Jeg ville ønske, at man kunne forbyde sprøjtegifte, men det kan man ikke. Så vi må satse på at få
plakater med informationer op i forretningerne, lyder Jane Lindums forslag. Hun suppleres af
Charlotte Søllner Hernø fra Miljørådet.
- Vi skal arbejde henimod et forpligtende samarbejde med handelslivet. Så kan vi for eksempel få
genbrugsposer istedet for plasticposer. Det vil påvirke borgerne i deres hverdag, lyder det fra
Charlotte Søllner Hernø fra Miljørådet.
Økologien er Furesø Kommune allerede godt igang med. De kommunale køkkener nærmer sig støt
og roligt 80 procent økologiske råvarer.
- Vi er i Furesø velsignet med producenter, der laver økologiske produkter. Nu handler det om at
få borgerne med til at bruge de økologiske råvarer. Jeg tror på, at det kan ske med oplysning og
indsigt. Furesø kan og skal bakke op om emnet for eksempel med inspirationskurser, siger Lene
Munch-Petersen.
Borgerne skal skubbes blidt
Det engelske ord »Nudging« bruges ofte i detailhandlen, hvor kunderne skubbes hen mod de rette
valg. Samme metode vil Furesø Kommune gøre brug af i den grønne omstilling.
Der kommer nemlig mere fokus på grøn mobilitet. Borgerne skal tage cyklen oftere eller stille
bilen ved togstationerne og tage den offentlige trafik til arbejdet.
- Vi skal »nudge« forældrene til ikke at køre børnene i skole og gøre det mere attraktivt at handle
ind på cykel. Og så skal vi indrette cykelparkering og bilparkering ved stationerne, forklarer Lene
Munch-Petersen, som også drømmer om kollektiv trafik på Hillerød-motorvejen.
Charlotte Søllner Hernø kommer med et konkret forslag.
- Miljørådet har opfordret kommunen til at lave beregninger på, hvad det koster at gøre det gratis
at køre med bus i Furesø. Det vil gøre det mere attraktivt at tage bussen.
Kommunens gode erfaringer med klimaambassadører på arbejdspladserne skal også udbredes til
boligforeninger.
- Vi har gode erfaringer med den ordning. Vi vil gerne samarbejde med bolig- og
grundejerforeninger om at løfte hele energidelen. Det kan man gøre med klimaambassadører,
siger Lene Munch-Petersen.
Ekstra fokus vil der også være på, at udbygningen af Flyvestation Værløse skal ske bæredygtigt.
- Egentlig havde vi helst set, at det punkt omfattede hele Furesø. Indtil videre har der ikke været
lagt meget bæredygtighed ind i tilladelserne. For eksempel kan man stille krav om genanvendelse

af regnvand, solceller og der skal tænkes busruter og cykelstier ind i området, lyder det fra
Carsten Juel, miljørådsmedlem og formand for DN-Furesø.
Den rette vej
Miljørådets repræsentanter havde gerne set endnu mere handling fra Furesø Kommune.
- Nej, det er ikke nok, siger Charlotte Søllner Hernø og får opbakning fra de to andre miljøfolk.
- Vi skal være glade for delmålene i det, supplerer Carsten Juel, mens Jane Lindum sætter det hele i
perspektiv.
- Jeg var Grøn Guide i Kommunen i tre år. Dengang i starten af det nye årtusinde var det svært. Det
har virkelig rykket sig gevaldigt siden dengang. Vi skal være glade for modtageligheden i
kommunen
Furesø Kommune har afsat 1,6 mio. kr. til effektuering af handlingsplanen i 2019.

