Bliv en del af fællesskabet

VIL DU VÆRE MED

Er du interesseret i at være en aktiv del af EU HAPPI-projektet
og/eller grøn ambassadør i din boligforening, så kontakt
din boligforeningsrepræsentant.

I DEN GRØNNE OMSTILLING

Som grøn ambassadør gør du en forskel fordi du …
 jælper med at formidle budskaber omkring energirigtig og klimavenlig
H
adfærd i boligforeningen

•

Observerer og registrerer god og dårlig energiadfærd i bygningerne

•

 jælper med at skrive nyheder og sparetips til intranet
H
(og eventuelt Facebook)

•

Informeres om nye og energirigtige/klimavenlige tiltag i boligforeningen
og videreformidler disse

•

Hjælper med at planlægge aktiviteter og events

•

 eltager i erfaringsudveksling, kompetencedage, klimakampagner og
D
energispare-events

BOLIGSELSKABET

DANBO

post@danbobolig.dk
74 45 17 18

salus@salus-bolig.dk
73 45 65 00

info@soebo.dk

I 2029 skal Sønderborg-området være 100% CO2-neutralt. Det har et enigt byråd
besluttet i 2007 og omstillingen er forankret i Sønderborgs ProjectZero-vision.
Boligforeningernes fælles EU HAPPI-projekt fokuserer på energibesparende
renoveringer og beboerinddragelse i områdets 6 boligforeninger.
Boligforeningerne har alle udarbejdet Energi- og Bæredygtighedsstrategier og gennemført
omfattende energirenoveringer – og er derved klimafrontløbere. EU HAPPI-projektet
sætter turbo på beboer-inddragelsen og muligheden for at høste endnu flere CO2reduktioner, gennem bl.a. energirenoveringer, grønne varmekilder, solceller, afklaring af
elbil-ladeinfrastruktur.

www.go-happi.dk

•

Vi håber, du har lyst til at deltage og inviterer til 4 spændende tema-arrangementer, som
vi håber har din interesse. Deltagelsen er gratis for beboere og medarbejdere i de 6
boligforeninger.
Vi ser frem til at modtage din tilmelding.

salus@salus-bolig.dk

74 43 05 60

post@b42.dk
74 42 57 95

This project has received funding from the [European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme] [European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme [Euratom research and training programme 2014-2018] under grant
agreement No. [REP-785147]

73 45 65 00

post@nabbolig.dk
74 45 06 14
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www.go-happi.dk

Tema:

Affald og genbrug

Tema:

Sted:

Tid:

13. oktober 2021
Kl. 17.00-19.00

Nørrekobbel Genbrugsplads
Nørrekobbel 7, 6400 Sønderborg

Kom med på en rundtur på Nørrekobbel Genbrugsplads. Vi kigger på de forskellige
containere og taler om, hvad der videre sker med affaldet.
Vil du blive klogere på, hvad der sker med kommunens restaffald og hvad der
kan genbruges? Eller få svar på affaldets nedbrydningstider i naturen og hvordan
du sorterer dit affald korrekt. Så kom med til et spændende tema-besøg hos
Sønderborg Forsynings formidlingscenter, som er et undervisningstilbud til skoler,
foreninger og alle øvrige interesserede borgere i Sønderborg Kommune.
Sønderborg Forsyning varetager al affaldsindsamling hos private borgere i
kommunen og driver 8 forskellige genbrugspladser. Besøget i formidlingscenteret
faciliteres af formidler Mette la Cour.
Bemærk: Arrangementet består bl.a. af en udendørs
rundvisning. Husk påklædning derefter.
Max antal pladser: 40

Tilmeld dig hos
din repræsentant for
boligforeningen
senest en uge før
arrangementet.

Tid:

27. januar 2022
Kl.17.00-19.00

25. november 2021
Kl. 17.00-19.00

EUC Syd:
Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg

Som boligforening er der helt særlige behov i forhold til opsætning af ladestandere
til elbiler, og det kan være svært at finde ud af, hvad der er muligt, og hvordan
man kommer i gang. Er du nysgerrig på elbiler og vil du gerne høre mere om
mulighederne for etablering af ladestandere i din boligafdeling? Eller har du
spørgsmål til valg af den bedste løsning hos jer? Så tilmeld dig denne tema-aften
hos EUC Syd.
De emner der berøres, vil bl.a. være:
• Parkerings- / forsyningsforhold
• Udseende og teknik
• Økonomi (etablering)

EUC Syd:
Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg

Mange boligafdelinger har de senere år fået isoleret deres klimaskærm, nye vinduer,
ny varmeautomatik mv. En del etageboliger har også fået solcelleanlæg med
batterier til produktion af elektricitet.
Har du lyst til at vide mere om, hvordan I kan spare endnu mere energi i din
boligafdeling, så meld dig til denne temaaften, der ledes af ingeniør Torben
Esbensen fra Dansk Energi Management.
De emner, der berøres, vil bl.a være:
•
•
•
•
•
•

Hvordan kan jeg yderligere reducere varmetabet fra min bolig?
Hvordan virker et solcelleanlæg?
Hvad er fordelene med et batteri sammen med solceller?
Hvor meget koster disse ting?
Er energibesparelsen større end huslejestigningen?
Hvor meget CO2 kan vi spare og hjælper det på klimaet?
Der
serveres en
let forplejning
til alle
temaaftener.

Elbiler og ladestandere
Sted:

Sted:

Tid:

Din tilmeldingen
er bindende.

Tema:

Hvorfor sætter vi solceller op?

Tema:
Tid:

Kom og
mød dine
medbeboere
til en hyggelig
aften.

Klimabevidst – hvordan?

24. februar 2022
Kl. 17.00-19.00

Sted:

EUC Syd:
Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg

Rækken af tema-aftener rundes af ved, at der igen sættes fokus på adfærd og
kommunikation – så er du grøn ambassadør i en boligforening, eller har du lyst til at
høre mere om, hvad det vil sige at være det, så meld dig til denne tema-aften, der
ledes af Tanja Thuesen, Uddannelseskonsulent hos EUC Syd.
De emner der berøres, vil bl.a. være:

• Finansiering og støttemuligheder
• Drift og betaling
• Deling af ladestik

• Indblik i persontyper og hvad det vil sige at være grøn ambassadør
• Hvilke muligheder har jeg som grøn ambassadør?
• Hvilke værktøjer kan jeg benytte for at motivere naboerne?

