Hvad er Grønt Råd i Glostrup?
Grønt Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem
foreninger, interessegrupper, politikere og administration i
Glostrup Kommune om natur- og miljøspørgsmål og
bæredygtig udvikling i Glostrup Kommune.

Hvad laver Grønt Råd?
Rådet arbejder med natur, friluftsliv, trafik, miljø og energi
som centrale emner. Rådets kompetencer inden for disse
områder er:
•
•
•
•

Grønt Råd har indflydelse på de kommunale 		
beslutningsprocesser
Grønt Råd kan blive inddraget i høringer
Grønt Råd kan sikre dialog i sager af betydning
Grønt Råd kan komme med forslag til nye indsatsområder
for Glostrup Kommune

Grønt Råd mødes 4 gange årligt.
Grønt Råd samarbejder
med andre grønne råd
og tager på fælles
faglige ekskursioner
med det grønne råd
i nabokommunen
Ballerup.

Hvem sidder i Grønt Råd?
Rådets medlemmer består af repræsentanter fra grønne
foreninger, boligforeninger, grundejerforeninger, interessegrupper og politikere.
Formanden for Miljø- og Teknikudvalget er formand for Grønt
Råd. Det grønne råd sammensættes efter hvert kommunalvalg hvert 4. år.
Rådet består af følgende medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storkøbenhavns jagtforening
Børne og Ungesammenslutningen
Danmarks Naturfredningsforening – Glostrup
NOAH Glostrup
Cyklistforbundet - Vestegnsafdelingen
Glostrup Grundejerforening
Glostrup Boligselskab Afd. 20 (Rødkælkevej)
Grundejerforeningen Brandsbjerg Syd
Grundejerforeningen Det Gamle Ejby
Glostrup Foreningsunion
Friluftsrådet
Glostrup Almennyttige Boligselskab
Dansk Ornitologisk Forening, Glostrup
Tre politisk udpegede medlemmer
Sekretær fra administrationen i Glostrup Kommune

Har du input?
Har du input til emner, som du mener Grønt Råd bør
tage op, er du velkommen til at skrive til sekretær for
Grønt Råd på gron.guide@glostrup.dk.

Andre grønne tiltag i Glostrup:
•
•
•
•
•

Grøn Guide
Grøn og kemifri hverdag
Grøn Sundhedsdag
Udlån af elcykel og æblepresse
Vi cykler til arbejde

Mere information:
Grøn Guide, Center for Miljø og Teknik
Rådhusparken 4, 2600 Glostrup
Tlf. 43236364
www.glostrup.dk/grontraad
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