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VI CYKLER SAMMEN
Foråret venter lige om hjørnet, og det er tid til at finde cyklen frem og tilmelde sig Danmarks største
motionskampagne VI CYKLER TIL ARBEJDE.
I en tid hvor mange har arbejdet hjemmefra i
mange måneder, føler sig isolerede og er mindre
fysisk aktive end normalt, er cykelkampagnen
en oplagt mulighed for at få virksomhedens
ansatte op på cyklerne og ud i den friske luft.
Mens coronaen er over os, er det ekstra vigtigt
at sprede cykelglæde på arbejdspladserne. VI
CYKLER TIL ARBEJDE styrker nemlig ikke kun
sundheden, men også fællesskabet og humøret,
fordi det giver medarbejderne mulighed for at
dele en fælles og sund aktivitet i hverdagen –
uanset om de skal holde afstand eller ej.
Og hvis mange stadig arbejder hjemmefra i
maj, kan man heldigvis sagens være med i
kampagnen alligevel og blive en del af fællesskabet. Så tænker du måske: Når jeg ikke

Foto: Cyklistforbundet / Mikkel Østergaard

skal på arbejde - hvornår skal jeg så cykle? Og
hvor i alverden skal jeg cykle hen? I "gamle
dage" - før corona sendte dig hjem - brugte du

Masser af præmier på højkant

måske 30-60 minutter på at tage på arbejde.

VI CYKLER TIL ARBEJDE er også en stor konkur-

Men din nuværende vej til arbejde er formentlig

rence. Som deltager kan du konkurrere internt

en rute, der bugter sig fra soveværelset til din

med dine kolleger og sammen dyste mod andre

stue, køkkenbord eller hvor, du nu har klemt din

hold i Glostrup og på landsplan. Jo mere dit

hjemmearbejdsplads ind. Det tager dig altså nu

hold cykler, jo større chancer har I for at vinde.

SÅDAN ER I MED
Sæt et stærkt hold
på 2-16 kollegaer og
tilmeld holdet på www.vcta.dk.

rundt regnet to minutter at komme på arbejde. Den sparede tid kan du jo bruge til dejlige

Ved kampagnens afslutning trækkes der lod om

cykelture til de ting, du alligevel skal nå i løbet

en række præmier – både på nationalt plan og

af dagen – eksempelvis på indkøbsturen eller

blandt holdene og holdkaptajnerne i Glostrup

når du skal aflevere eller hente børn.

Kommune.
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Kampagnen kører fra
den 1.-31. maj 2021.
Det koster 75 kr. pr. deltager.
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Fyraftensmøde: Bliv klogere på
Energistyrelsens tilskudspuljer
til energibesparelser i bygninger
I slutningen af 1. kvartal 2021 åbner en ny omgang af de offentlige tilskudspuljer, som kører til og med
2026. I år er der afsat i alt 675 mio. kr. Puljerne skal fremme den grønne omstilling og giver en mulighed
for at få gennemført flere energiforbedringer i både enfamiliehuse og etageejendomme.
I samarbejde med Videncenter for Energibespa-

Program

relser i Bygninger inviterer Glostrup Kommune

Kl. 15.00: Velkomst ved møde moderator,

Kl. 15.10: Oplæg om tilskudspuljerne, vejled-

i sammen med Brøndby Kommune derfor til

Pimmie Cordova Schultz, Videnscen-

ninger og værktøjer ved Vagn Holk

fyraftensmødet ”Energibesparelser i boliger

ter for Energibesparelser i Bygninger,

Lauridsen, Videnscenter for Energi-

– introduktion til Energistyrelsens tilskudsord-

på vegne af Glostrup Kommune og

besparelser i Bygninger

ninger”.

Brøndby Kommune

Fyraftensmødet finder sted online den

Kl. 15.40: Spørgsmål og afrunding
Tilmeldingsfrist: den 22. marts 2021

25. marts kl. 15.00-16.00.
Det er gratis at deltage, men kræver at
du tilmelder dig ved at sende en mail til:
virksomhedsservice@glostrup.dk.

Videncenter for
Energibesparelser i Bygninger

Onlinemødet byder på et fagligt oplæg efterfulgt af en spørgerunde. Mødet henvender sig
til SMV’er inden for bygge- og anlægsbranchen,
som gerne vil vide mere om tilskudsordningerne og hvordan de kan rådgive deres kunder i
at søge.
Oplægsholder er Vagn Holk Lauridsen fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

TILSKUDSPULJER
Hvad kan man søge tilskud til?
• Energioptimering af klimaskærm
• Konvertering til varmepumper
• Energioptimering af boligens drift
o Varmegenvinding
o Konvertering til vandbårent varmeanlæg

Han vil fortælle om tilskudsordningerne og
hvilke krav der hører med tilskuddene. Herunder
VE-godkendelse ifm. tilskud til konvertering til
varmepumper. Der vil desuden være en kort
introduktion til nogle af Videncenterets gratis

VIDENCENTER FOR ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger indsamler og systematiserer viden om
energibesparelser i bygninger og formidler dette til byggebranchen. Det overordnede mål
er at medvirke til at realisere flere energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse.

vejledninger og værktøjer, som er udarbejdet
til byggebranchen for nemmere og hurtigere
at kunne udføre og beregne energibesparende

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er en del er Energistyrelsens målrettede
informationsindsats og har eksisteret siden 2008.

tiltag.
Fyraftensmødet slutter af med en spørgerunde

For yderligere oplysninger, se ByggeriOgEnergi.dk eller
ring til Videncenteret på tlf. 72 20 22 55

og opsamling
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Forkert håndtering af asbest
kan koste dyrt
Asbest er ikke kun farligt for byggepladsens arbejdere. Når asbest bliver håndteret forkert, kan det også
medføre jordforurening, som skal ryddes op hurtigst muligt.
Af Glostrup Kommune,
Center for Miljø og Teknik

matrikelgrænsen, og så skal der også ryddes op

Afrensning af eternittage med asbest bør ud-

hos naboen. Alt dette kan resultere i en ærgerlig

føres af professionelle. Det må ikke ske med fx

ekstra regning til bygherre.

højtryksrensning, da det kan sprede asbestfibre
til omgivelserne. Arbejdstilsynet kan dog i sær-

Glostrup Kommune bliver flere gange årligt
kontaktet af borgere, som bekymrer sig over,

Sådan håndterer I asbest

hvordan håndværkere håndterer asbest. En be-

Når vi støder på jordforureninger med asbest, er

kymring som kan være berettiget, da asbeststøv

det ofte i forbindelse med udskiftning af gamle

Ved afrensning af et asbestholdige tag, må

hurtigt kan sprede sig lokalt i området.

tage med asbestholdig eternit. Hvis tagpladerne

der ikke dannes vandtåger og rensevandet

bliver smidt ned fra toppen af stilladset, kan

skal opsamles og filtreres, så asbestforurenet

Til forskel for mange andre typer af stoffer kan

pladerne ikke undgå at knække, hvorved as-

ikke spredes vand til kloaksystem og omgivel-

man ikke sætte tal på, hvor meget asbest der

besten bliver spredt. For at undgå at det sker,

ser. Derudover skal taget skal være egnet til

skal til, før det er sundhedsskadeligt. I teorien

skal eternitplader med asbest nedtages som

rensning. Der må ikke være risiko for at det

kan én asbestfiber være nok, hvis den sætter

hele plader og bæres ned enkeltvis.

smuldrer. Reglerne for håndtering fremgår af

lige tilfælde give dispensation fra forbuddet.

asbestbekendtgørelsen. Dansk Asbestforening

sig det forkerte sted. Derfor er det heller ikke
overraskende noget, som byens borgere holder

Herudover oplever vi problematikken i forbin-

har desuden udgivet en asbestvejledning om

øje med.

delse med hårdhændet afrensning af tagplader.

sikker fjernelse og håndtering af asbest.

Når en grund er blevet forurenet med
asbest
Den asbest, som er spredt ud på en grund, skal
håndteres hurtigst muligt. Synlige stykker skal
fjernes, og støv på faste overflader støvsuges
op. Det kan også være nødvendigt at fjerne
buske og beplantning med asbeststøv.
I mange byggeprojekter bliver asbestfibrene
desværre kørt ned i jorden. I værste fald kan
det betyde, at vi som miljømyndighed betragter
det øverste lag jord som forurenet. Kommunen
kan i sådanne tilfælde give bygherre et påbud
om at rydde forureningen op. Det betyder i
praksis, at det øverste lag jord skal fjernes og
håndteres som asbestaffald, hvilket vil sige
afleveres til deponi.
Hvor stort et område der skal ryddes op, og
hvor store mængder jord der skal køres væk,
afhænger selvfølgelig af projektet. Er man rigtig
uheldig, har asbesten ikke holdt sig inden for
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Underlag på
byggeplads,
med asbest
fragtmenter
kørt ned i
matrixen.

Varmepumper og isolering er
vigtige brikker i den grønne
omstilling
Bygninger skal bruge mindre og renere energi i fremtiden. Det er en del af Danmarks grønne plan,
og det giver masser af arbejde til håndværksvirksomheder.
Danmark skal reducere sin CO2-udledning med

Tilskudspulje frem til og med 2026

besparelse, som vedkommende har fået stillet

70 % i 2030 sammenlignet med 1990 – og olie,

Det er også grunden til, at politikerne i 2020

i udsigt. Det er også grunden til, at fra 1. april

gas og kul skal være helt udfaset i 2050. Disse

åbnede en ny tilskudspulje til energibesparelser

2021 er det et krav for boligejere, der vil opnå

politisk besluttede mål kræver en stor indsats for

i bygninger. Det var et populært initiativ; mid-

tilskud til ny varmepumpe, at den montør- eller

at bringe bygningsmassen op på et energimæs-

lerne i 2020 blev opbrugt på rekordtid. Men

installatørvirksomhed, de bruger, er godkendt

sigt moderne niveau. Vagn Holk fra Videncenter

heldigvis åbnes der for nye midler i løbet af

efter VE-godkendelsesordningen.”

for Energibesparelser i Bygninger siger:

første kvartal 2021, og det vil være muligt at
søge tilskud helt frem til og med 2026.

Få arbejdsbeskrivelser i 80
Energiløsninger

”Bygninger er fortsat en stor forbruger af
energi; omtrent 40 % af energien anvendes

Håndværkerne spiller central rolle

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

i bygninger, men sådan behøver det ikke at

Håndværksvirksomheder har afgørende be-

er en del af Energistyrelsens målrettede in-

være. Vores analyser viser, at en fjerdedel af

tydning for at sikre, at bygninger bliver mere

formationsindsats om energibesparelser, og

varmeforbruget kan spares – samtidig med at

moderne energimæssigt, mener Vagn Holk.

Videncentrets opgave er at være med til at sikre,

folk får bedre og varmere boliger.”

Han siger:

at energibesparende tiltag bliver gennemført
korrekt.

”Håndværkerne har ofte den direkte kontakt
med bolig- og bygningsejere og kan derfor

Der er masser af information og nyttig viden

være med til at sætte skub i energiforbed-

at hente på Videncentrets hjemmeside Byg-

ringerne, oplyse om tilskudsmulighe-

geriOgEnergi.dk. Bl.a. er der i de populære

derne og i det hele taget vejlede om

Energiløsninger for hele 80 energibesparende

energibesparelser. Samtidig er det

tiltag grundige beskrivelser af, som med tekst

vigtigt, at håndværkerne udfører

og illustrationer viser, hvordan man udfører de

et godt stykke arbejde og fx ikke

forskellige tiltag uden fejl.

laver fejl på varmepumpeinstallationer – for det vil betyde, at kun-

Der er også en energibespareberegner og en

den går glip af den økonomiske

lang række guider, som giver håndværksvirksomheder præcis den information, de lige står
og mangler.

Riv ikke altid ned!
Det kan være fristende at rive ældre bygninger
ned i stedet for at renovere dem – for når der
bygges efter nutidens energikrav, opnår man et
lavt energiforbrug til den efterfølgende drift af
Vagn Holk fra
Videncenter for Energi
besparelser i Bygninger

bygningen. Men det regnestykke holder ikke,
siger Vagn Holk.
Fortsættes side 6
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Kort nyt
Ny dieselpulje åbner i 2021
Igen i 2021 hæves skrotningsgodtgørelsen mid-

skrotningsgodtgørelse, som udbetales efter

kan anmode om at få udbetalt skrotningsgodt-

lertidigt for dieselbiler, indregistreret første gang

først til mølle. Det betyder, at forhøjelsen af

gørelse, når bilen skrottes ved en miljøgodkendt

før 2006, til 5.000 kroner mod de 2.200 kroner,

skrotningsgodtgørelsen til 5.000 kroner falder

autoophugger.

der normalt gives i skrotningsgodtgørelse for

bort, når puljen er brugt eller senest d. 31.

person- og varebiler.

december 2021.

Miljøstyrelsen kommer med nærmere information om åbningen af puljen på Miljøstyrelsens

Der er afsat 100 millioner kroner til en forhøjet

Det er den sidst registrerede ejer af en bil, der

hjemmeside, når en dato er fastlagt.
Kilde: Miljøstyrelsen, mst.dk

Erhvervsaffaldsgebyr
Det generelle administrationsgebyr for virk-

Dette gælder imidlertid ikke kommunernes

nistrationsomkostninger - der er forbundet med

somheder blev ophævet den 1. januar 2019.

sagsbehandling af konkrete anvisninger af

de enkelte affaldsordninger, de benytter, fx brug

Gebyret dækkede kommunens generelle

erhvervsaffald samt anmeldelser og dokumenta-

af genbrugspladser og indsamlingsordninger.

administrationsomkostninger til erhvervs-

tion af jordflytninger for erhverv. Omkostninger-

Gebyrernes størrelse vil fremgå af kommunens

affald. Gebyret blev opkrævet, uanset om

ne forbundet med disse opgaver skal betales af

hjemmeside.

virksomheden benyttede sig af en eller flere af

de virksomheder, der modtager anvisningerne

kommunens affaldsordninger. For fremtiden vil

af affald, samt anmelder jordflytninger.

kommunens generelle administrationsudgifter i
forbindelse med erhvervsaffald blive finansieret

Derudover skal virksomhederne betale de om-

via finansloven.

kostninger - herunder også de konkrete admi-

}

Fortsat fra side 5

”Problemet ved at der rives så meget ned, er,
at der hos producenterne sker et meget stort
energiforbrug, når de producerer og transporterer alle de nye byggematerialer. Derfor er det
faktisk oftest bedre energi- og klimamæssigt
– og også økonomisk – at lade en ældre energiforbrugende ejendom stå end at rive den ned
og bygge en ny – og så renovere den i dybden,”
understreger Vagn Holk.

Få mere at vide
På ByggeriOgEnergi.dk finder du alle energiløsninger, beregnere m.m., og det er også
muligt at få svar ved at skrive eller ringe til
Videncentret på tlf. 7220 2255 eller mail info@
ByggeriOgEnergi.dk.
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Kilde: Energistyrelsen, ens.dk

Ny affaldsbekendtgørelse har
betydning for byggebranchen
Den nye affaldsbekendtgørelse skal gøre det lettere at genbruge og genanvende affald i Danmark og har
betydning for mange sektorer. Blandt dem er bygge- og anlægsbranchen, hvor der skal fokus på bedre
kortlægning af farlige stoffer og øget sporbarhed af affald.
Ved årsskiftet trådte en ny affaldsbekendtgø-

skal screene og kortlægge for ved nedrivning

relse i kraft for at opnå en grønnere affalds-

og renovering, men også andre problematiske

sektor. Det påvirker bl.a. byggebranchen. Anke

stoffer. Anke Oberender forklarer:

Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær
Økonomi i Byggeriet, VCØB, forklarer:

”Tidligere kunne man misforstå bekendtgørelsen og tro, at man kun skulle screene og kort-

”Bygge- og anlægsbranchen er en central brik i

lægge for PCB. PCB er imidlertid langt fra det

den grønne omstilling af Danmark. Ikke mindre

eneste stof, som gør genanvendelse vanskelig,

end 40 % af Danmarks samlede affaldsmæng-

og som kan påvirke miljøet og helbredet hos

der er bygge- og anlægsaffald, og dette affald

håndværkerne. Derfor præciserer den ændrede

skal udnyttes langt bedre, end vi gør i dag.”

bekendtgørelse, at kravet om at screene og
kortlægge gælder alle problematiske stoffer.”

Anke Oberender kalder affaldsbekendtgørelse
for et wake-up call til byggebranchen, for selv-

Den anden nyhed for byggeriet er krav om øget

om de ændrede regler reelt er krav til bygherren,

sporbarhed af bygge- og anlægsaffald.

falder det tilbage på byggebranchen at udføre
arbejdet i praksis.

”Ved at kunne spore affaldet tilbage i værdikæden kan man få at vide, hvor noget bestemt

Afgørende at finde farlige stoffer
Den første vigtige nyhed er bekendtgørelsens
præcisering af, at det ikke kun er PCB, man

affald kommer fra. Dette er afgørende for, at
Anke Oberender, leder af Videncenter for
Cirkulær Økonomi i Byggeriet, VCØB.

man kan genanvende bygge- og anlægsaffald
til højest mulig værdi, fordi det gør, at man kan
få at vide, hvad man fandt i kortlægningen af
problematiske stoffer i affaldet, og om der er
gennemført en miljøsanering forud for nedrivning for at fjerne de problematiske stoffer.
Modtageren af affaldet får hermed sikkerhed
for kvaliteten af det modtagne affaldsmateriale,” forklarer Anke Oberender.

Et nummer følger affaldet
Der er tre nye bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen, som skal sikre sporbarhed tilbage
til nedrivningsprojektet og dokumentere,
hvor affaldsmaterialerne er afleveret til videre
håndtering.

Fortsættes side 8
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Fortsat fra side 7

For det første skal kommunen fremover tildele
anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald et unikt
løbenummer og underrette om dette digitalt.
Selvom det er bygherrens ansvar, gennemføres
anmeldelsen i praksis ofte af entreprenører
og rådgivere. For det andet skal den transportør, der kører bygge- og anlægsaffaldet væk
fra nedrivningspladsen, være i besiddelse af
anmeldelsen og det tilhørende løbenummer.
Transportøren skal fremvise dette til den første
affaldsmodtager. Og for det tredje har denne
første affaldsmodtager pligt til at indberette
løbenummer, affaldsmængder og dato for
modtagelsen digitalt tilbage til kommunen
senest fire uger, efter hele affaldsmængden
er modtaget.

Et grønnere Danmark
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Anke Oberender mener, at den nye affaldsbe-

”Reglerne er på plads – nu er det bygge- og

Få mere information

kendtgørelse vil være med til at afklare tvivl og

anlægsbranchens ansvar sammen med bygher-

Du kan få mere information om reglerne og den

understrege nødvendigheden af at undersøge

rerne og kommunerne som affaldsmyndighed

nye affaldsbekendtgørelse på VCOB.dk. Du kan

for problematiske stoffer og at kunne spore

at sikre, at de kommer i brug i praksis – alt

også kontakte VCØB på mail info@vcob.dk eller

affaldet for at opnå mere og bedre genbrug

sammen for et grønnere og mere cirkulært

telefon 7220 2930 for gratis vejledning.

og genanvendelse.

Danmark,” konkluderer Anke Oberender.

Miljøtilsyn i 2021
Er I udvalgt til at få tilsyn på virksomheden i år? Glostrup Kommune fører tilsyn med miljøforhold på
lokale virksomheder. Her kan I se, hvilke virksomheder, vi har planlagt tilsyn på i løbet af 2021.
Af Center for Miljø og Teknik, Glostrup Kommune

syn i 2021, dog skal kravene til minimum antal

Betaling for miljøtilsyn

tilsyn overholdes.

Miljøtilsyn er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Det betyder, at I skal betale for den tid,

Hvert år skal vi som miljømyndighed føre tilsyn
med et antal lokale virksomheder, der har egent-

I 2021 starter vi derfor ikke en ny kampagne,

kommunen bruger på at forberede, foretage og

lig produktion eller arbejder på en måde, der

men afslutter den om store olietanke/påfyld-

følge op på tilsyn på jeres virksomhed. I 2021

kan påvirke miljøet. I 2020 og 2021 stilles der

ningsplader fra 2019/2020. De planlagte

er timeprisen for miljøtilsyn 433,41 kr. Bemærk

ikke krav om særskilte tilsynskampagner pga.

tilsyn sikrer, at vi gennemfører de nødvendige

at Miljøstyrelsen har hævet timeprisen med ca.

Coronasituationen.

tilsyn 2021.

100 kr. fra 2020 til 2021. Har vi været på tilsyn

Corona

Miljøtilsyn på 18 virksomheder

oktober 2021, vil I blive opkrævet betaling

Miljøstyrelsen har givet kommunerne mulighed

I 2021 vil Glostrup Kommune udføre i alt 18

herfor i november 2021.

for at gennemføre digitale miljøtilsyn pga.

miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder,

Corona-situationen i landet. En mulighed som

hvor vi gennemgår deres samlede miljøfor-

Akutte og andre tilsyn

blev anvendt i slutningen af 2020 ved nogle

hold. Et basistilsyn vil altid omfatte mindst ét

Udover de planlagte tilsyn foretager vi hvert

enkelte virksomheder, hvor det gav menig. Det

fysisk eller digitalt tilsyn, men kan også bestå

år en række ikke-planlagte tilsyn. Det sker fx

er muligt at denne tilsynsform også vil blive

af flere tilsynsbesøg samt en gennemgang af

i forbindelse med oliespild eller andre akutte

anvendt i 2021, ved relevante virksomheder.

virksomhedens dokumenter for egenkontrol,

miljøuheld. Desuden tager vi også på tilsyn,

Miljøstyrelsen stiller ikke krav om kampagnetil-

tømningsattest for olieudskiller mv.

hvis der åbner en ny tilsynspligtig virksomhed

hos jer mellem den 1. november 2020 og 31.

i kommunen, eller vi modtager klager over for
eksempel støj eller lugt fra en virksomhed.

MILJØTILSYN 2021
Miljøtilsyn Kap. 5 virksomheder (5 stk)
- Glostrup Krematorium
- HCS Transport og spedition
- NCC
- Omlasteplads - Banedanmark
- Støjvolden Hvissinge Øst
Miljøtilsyn ved øvrige virksomheder (13 stk)
- Ad Auto
- ADA – Impex
- AM Auto
- Boliden Bergsøe
- Daugaard Biler
- Dejan Auto
- Dækservice
- Egby Smedie og Maskinværksted ApS
- F1skadeservice
- Glostrup Kommunes materialeplads
- GS Auto
- K.W. Import
Kampagne (Påfyldningspladser)
- CBRE/Danske Bank
- Arriva
- Telia
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Virksomheder for biodiversitet
– sæt dine grønne arealer fri
Få din virksomheds arealer til at blive mere farverigt og summe af insekter, og spar penge på
driften. At have noget smukt at se øger medarbejdernes trivsel og viser dine kunder, at din
virksomhed tør gå forrest og slår et slag for biodiversiteten.
Af Miljøavissammenarbejdet

En metode, der alt for ofte overses, er omlægning af virksomhedens arealer til noget mere
naturligt. Langt de fleste virksomheder har
store, kortklippede græsplæner og omfangsrige
bøgepur. Det er kun meget få arter, der trives
i disse miljøer. Selvom bøgepur genlyder med
fuglekvidder i foråret, indeholder buskadset
ikke meget mad til fuglene eller andre dyr. Det
samme gælder græsplænerne.

Mere biodiversitet
Heldigvis kræver det kun få midler at omlægge
disse artsfattige arealer til noget mere livgivende. Hvor det før i tiden var højeste mode at
holde de grønne arealer ekstremt veltrimmede
omkring virksomhederne, er det i dag helt anderledes: det skal nemlig være vildt.
I store dele af landet er staten, kommuner og
masser af private allerede i gang med at gøre
deres arealer og haver vilde, herunder Glostrup
Kommune. Når man inviterer naturen ind, og
lader det hele blive lidt mere vildt, tager det kun
ganske kort tid, før man begynder at se flere,
vilde blomster, buske og træer. Når først der er
kommet flere vilde planter til, kommer dyrelivet helt automatisk. Svirrefluer, sommerfugle,
guldsmede og fugle i mange farver skaber hen
over det meste af året et vidunderligt og roligt
miljø med deres summen og pippen, hvor der
før var meget stille.
Luften ændrer sig også, giver flere sanseindtryk
og føles rarere og renere. Dine medarbejdere
kan fortrække til en smuk eng og spise deres
frokost udenfor i det fri eller sidde i skyggen af
et frugttræ, når det bliver for varmt.
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Moshumle.

5 plettet køllesværmer.

Vild natur omkring din virksomhed

det billigt. Driften af de grønne arealer falder

skrabe det øverste muldlag af plænen, så den

I dag er det sådan, at folk vil se liv i deres haver.

nemlig. Nemmest er at starte med at lade græs-

næringsfattige råjord blotlægges. Efterfølgende

Haverne skal være vildere med buske og træer,

set gro. Derefter slår man i 10-15 cm’s højde

kan man blot lade den være og lade naturen

der ikke klippes, hjemmehørende arter plan-

én gang i foråret (april) og én gang i efteråret

flytte ind – den skal nemlig nok komme. Kan

tes og sås i stedet for udenlandske. Kvas- og

(oktober). Det er helt essentielt, at man fjerner

man ikke vente, kan man så en frøblanding med

stenbunker står som høje til smådyr, vandhuller

det afklippede materiale. Lad det gerne ligge et

hjemmehørende planter (uden græs). Det er

graves til padder, græsplænen bliver kun slået

par dage, så de vilde blomster, der er dukket op

nemlig ikke nok at sørge for mad til insekterne.

to gange om året og det afklippede plantema-

i plænen, kan smide alle deres frø. Det handler

De skal også have et sted at lægge æg til deres

teriale fjernes. Med andre ord er natur blevet

om at hæmme græsset, så blomsterne får lys og

næste generationer, og det vil de helst ikke på

trendy. Det signalerer overskud, engagement og

plads, og at fjerne næring fra den næringsrige

eller i arter, der ikke er hjemmehørende.

viljen til at gøre noget for miljøet. Natur hitter

muldjord. Jo mindre næring, jo bedre mulighed

også i medierne, hvor senest Danmarks Radio

for et rigt planteliv med mange, forskellige

Kom med på bølgen, udnyt tidens trend og vær

lavede dokumentarer såsom ”Giv os naturen

blomster.

med til at bane vejen for andre virksomhedsejere. Vis kunderne, at din virksomhed tør gå

tilbage” og ”Vilde, vidunderlige Danmark”, der
var meget populære hos danskerne.

En anden og muligvis bedre metode er at

forrest og slå et slag for biodiversiteten!

Sådan skaber du mere biodiversitet på
dine arealer
Alle disse tiltag for biodiversiteten kan overføres

Har I nogle spørgsmål, er I velkommen til at kontakte
Glostrup Kommunes Miljøteam, natur.miljo@glostrup.dk

til virksomheders grønne arealer 1:1 – og så er
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Corona test
Hvis vi alle bliver testet ofte for Covid-19, kan vi effektivt sætte en
kæp i coronahjulet. Derfor er test en af topprioriteterne i Glostrup
Kommune i kampen mod Covid-19.
Af Glostrup Kommune

Vær med til at sprede budskabet i din virksomhed ved at gøre dine medarbejdere
opmærksom på de mange testmuligheder,
Glostrup Kommune stiller til rådighed. I skrivende stund har vi etableret et kviktestcenter
i Hvissingehallen, hvor du kan møde op uden
tidsbestilling i tidsrummet kl. 8-20. Vi arbejder
på at få mange flere. Følg med i nyhederne på

Du kan naturligvis også blive testet i andre
kommuner. Så gå derhen, hvor det passer dig
bedst.

Særlig testmulighed for din
virksomhed
Har du et særligt behov ift. test af dine med-

større udbrud og sikre, at din virksomhed kan

arbejdere? Glostrup Kommune har mulighed

fortsætte arbejdet uden coronaafbrydelser.

for at stille testmuligheder til rådighed særligt
for din virksomhed, sådan at du hurtigt kan få

Kontakt os på

dine medarbejdere testet. Det kan stoppe evt.

virksomhedsservice@glostrup.dk for aftale.
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