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Green Cities sætter turbo på aktiviteterne
Med afsæt i et strategiseminar for Styregruppen for Green
Cities for nylig, er der sat turbo på aktiviteterne. Hele fire store
engagementer er på programmet de næste seks måneder.
- Nu går vi et trin op med vores indsats, siger Henning Roed, formand,
Danske Planteskoler.
- Vi nåede rigtig langt sidste efterår – og skød 2019 flot i gang med den
vellykkede konference på Christiansborg i januar, hvor vi fik sat Green
Cities på landkortet, siger en tilfreds formand.
Henning Roed og resten af Styregruppen fik til strategiseminaret præsenteret resultaterne for, hvordan det er gået siden projektet satte fra start i
august sidste år.
Styregruppen kunne konstatere, at der var rigtig pænt med medieomtaler,
ligesom der er kommet godt gang i Green Cities facebookgruppe.
- Nu skal vi ud og møde vores målgrupper in real life – og derfor har vi
besluttet os for at deltage i en række udstillinger og begivenheder i de
kommende måneder, fortsætter Henning Roed.
Green Cities lægger ud ved at deltage med en stand til Teknik & Miljø
messen i Fredericia sidst i april – messen er arrangeret af Kommunernes
Landsforening.
- Her har vi mulighed for at komme i dialog med borgmestre og kommunale embedsmænd, pointerer Henning Roed og uddyber, at Green Cities vil
invitere interesserede inden for til GRØNNE BYSAMTALER, der defineres
ud fra nogle dialogkort, der er udarbejdet til lejligheden.
- Vi vil både udfordre – men naturligvis også søge at finde fælles løsninger
og mål for, hvordan vi kan flere grønne områder i byerne.

FAKTA
FØLG OS PÅ LINKEDIN her

Herunder kan du læse nogle af de
seneste artikler med afsæt i Green
Cities:
•

Læs Susanne Reneé Grunkins
debatindlæg i Politiken Byrum
”Den hastigt faldende biodiversitet
er lige så alvorlig som klimaudfordringerne” her - og indlægget
”Flere grønne kvadrat- meter
lokalt” her

•

Licitationen, ”Balancen mellem
byggeri og bynatur handler om
politiske prioriteringer”.
Læs artiklen her

•

Licitationen, ”Grønne aktører:
Lovgivning kan hjælpe bynatur på
vej” – læs artiklen her
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Flere medlemmer af Styregruppen for Green Cities vil være til stede på
messen og indgå i dialog med politikere og embedsmænd.
Naturmødet i Hirtshals
Sidst i maj er Green Cities at finde i et stort telt på Naturmødet i Hirtshals – og her får projektet mulighed for at komme i dialog med en anden
vigtig målgruppe.
- Her kommer mange børnefamilier – hr og fru Danmark. Og dem vil vi
meget gerne i dialog med, da vi arbejder på at få en bred opbakning til
Green Cities projektet.
Der arbejdes i øjeblikket med at planlægge spændende indhold til både
børn og voksne på Green Cities standen - hvor der også vil mulighed for
politikere og fagfolk at blive inviteret til GRØNNE BYSAMTALER.
I august er Green Cities med i Have-Landskabsudstillingen i Slagelse
– hvor der er god mulighed for at komme i dialog med de fagprofessionelle – også her er der fuld gang i forberedelserne til hvad Green Cities
standen skal byde på.
Endelig er det planlagt, at Green Cities også er at finde til Danske Parkdage i september.
- Med det program kommer vi vidt omkring – både geografisk –
men som nævnt vil vi også komme til at møde vores forskellige målgrupper, siger Henning Roed, og opfordrer til at følge Green Cities
aktiviteterne på de sociale medier.
- Vi opdaterer løbende på vores facebook profil – men vi er nu også
kommet på LinkedIn – hvor I også kan se seneste nyt.
- Vi vil gerne have jeres hjælp til at sprede budskaberne – det kan I gøre
ved at like og følge os på LinkedIn – og ved at dele vores opdateringer
med jeres netværk, opfordrer Henning Roed.

