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Green Cities debuterede på Danske Parkdage
Green Cities var massivt tilstede ved Danske Parkdage Kongressen for nylig. Det var første gang projektet, der arbejder
for mere BYNATUR, mødte målgruppen. Og det gik rigtig godt.
Fra en stand i foyeren på Teknologisk Institut i Høje Taastrup præsenterede Green Cities sig via informative roll ups og en brochure fortalte mere
detaljeret om formålet med Green Cities projektet.
De mange interesserede, der besøgte standen, gik derfra med kaffekrus
og kuglepen med Green Cities logoet – og var på den måde med til at
bringe budskabet videre.
Alt i alt matchede Green Cities tilstedeværelse perfekt de emner, der i
øvrigt var på programmet for Danske Parkdage, der er arrangeret af
Park- og Naturforvalterne.
- Vi var glade for at have Green Cities med til Danske Parkdage, siger
Kirsten Lund Andersen, formand for Park- og Naturforvalterne og med i
Styregruppen bag Green Cities projektet.
- På Danske Parkdage beskæftigede vi os med rammevilkår for at sikre
bynatur og at grønne dagsordner bliver sat. Dette ikke mindst set i lyset af,
hvordan vi kan påvirke, stat, politik, civilsamfund og blive en bedre aktør i
marked for at få grøn gennemslagskraft.

FAKTA
Se brochure om den danske
del af Green Cities her
Se hjemmesiden thegreencity.eu/dk
Fem branchegrupper i Danmark er
gået sammen om den danske del af
Green Cities projektet.
Det er: Danske Planteskoler (DP),
Danske Anlægsgartnere (DAG),
Danske Landskabsarkitekter (DL),
Park- og Naturforvalterne (PN) og
Landskabsrådet (LR).
Repræsentanter fra de fem brancheorganisationer udgør Styregruppen for projektet.
Kontakt vedrørende
Green City projektet:
Projektleder Birte Kennedy,
E: info@kennedy-kommunikation.nu
M: +45 2262 2820

Green Cities hjemmesiden er i luften
Også Henning Roed, formand for Danske Planteskoler og projektejer på
den danske del af EU-projektet ”Green Cities for a Sustainable Europe”
glæder sig over projektets deltagelse i Danske Parkdage.
- Det er meget positivt, at der er en stor interesse for Green Cities - og at vi
fik lejlighed til at komme i dialog med målgruppen, siger Henning Roed og
henviser til, at der nu er formuleret kommunikationsstrategi og kernefortælling for Green Cities projektet.
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- Det betyder, at de fem brancheorganisationer, der står bag den danske
del af Green Cities, i samlet flok kan gå ud og kommunikere vores
kernefortælling og kernebudskaber. Netop det at vi alle fortæller den
samme historie – de samme budskaber – igen og igen kan bidrage til,
at vi får igangsat en debat om behovet for at vi får mere bynatur, og at vi
får politikernes opmærksomhed.
I arbejdet med Green Cities projektet vil der blive taget udgangspunkt i
de fem temaer: Sundhed, klima, biodiversitet, økonomi og social sammenhængskraft.
Hjemmesiden for ”Green Cities for a Sustainable Europe” er netop gået
i luften. Udover hovedsiden, som er på engelsk – Er der også dansk
underside, hvor der vil blive præsenteret og kommunikeret artikler og
andet om arbejdet med Green Cities projektet.
Der vil i begyndelsen af november blive etableret en FaceBook side for
projektet.
Konference om grønnere byer på Christiansborg
- Vi arbejder i øjeblikket med at tilrettelægge en spændende konference,
der kommer til at finde sted i Fællessalen på Christiansborg 9. januar
2019, fortsætter Henning Roed.
- Her vil blive oplæg med spændende oplægsholdere – og efterfølgende
debat med inviterede politikere.
- Vi orienterer naturligvis nærmere herom – herunder tilmelding m.v.
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