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Miljøpunkt Østerbro,
årsrapport 2015

Denne årsrapport viser resultaterne for de projekter, 
som Miljøpunkt Østerbro har arbejdet med i 2015. 
Det er projekter udført for bevillingen fra Østerbro 
Lokaludvalg og projekter for andre midler, som 
er opnået via fundraising i Miljøpunkt Østerbro. 
Miljøpunkt Østerbros formål er at støtte og udvikle 
det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere 
borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv til 
aktivt at deltage i helhedsorienterede miljøprojekter, 
der også indtænker det sociale miljø, kultur, økonomi 
og integration.

Strategisk fundraising
Miljøpunkt Østerbro  prioriterer strategisk fundraising, 
og der bliver altid afsat ressourcer til dette i budgettet. Det 
kræver ofte mange medarbejderressourcer at fundraise, 
og ikke alle ansøgninger bevilges midler. Fundraising 
indebærer konventionelle ansøgningsprocedurer 
såvel som uformelle henvendelser og networking med 
relevante instanser. I 2015 har Miljøpunkt Østerbro 
haft stor succes med fundraising. Udover de aftalte 
basismidler og projektmidler fra Østerbro Lokaludvalg, 
løber de samlede fondsmidler i 2015 op på 820.550 kr.  

Desuden er der indgået en samarbejdsaftale med 
Københavns Kommune under Åben Skole om et 
madspildsforløb for skoler i hele København. Det har 
udviklet sig til at Københavns Kommune via Åben Skole 
har bevilliget 440.000 kroner til projektet ̀ Fornemmelse 
for mad´ i både 2016 og 2017, og omfatter skolebørn fra 
hele Københavnsområdet.
Ligeledes har Borgerrepræsentationen vedtaget 
at mange flere nybagte forældre skal have tilbudt 
Miljøpunkt Østerbros kemi-barselscaféer, og få gode 
råd til en bæredygtig start for baby. Bevillingen er på 
225.000 kr.  i 2016.

Mindre ændring i planen
Det var i starten af 2015 planen at arbejde med et 
projekt vedr. klimatilpasning og borgere. Det blev 
dog hurtigt klart, at det var vanskeligt at opstarte et 
nyt projekt med de afsatte midler. Midlerne er derfor 
overført til madspildsprojektet  Fornemmelse for mad, 
som er meget ”håndholdt” og dermed trækker mange 
medarbejderressourcer. En prioritering som har vist 
sig at være fornuftig, grundet den store aktivitet i 
madspildsprojektet. Desuden har den øgede indsats 
for projektet været medvirkende til, at der som nævnt 
er kommet flere midler til udvikling og fortsættelse af 
projektet i 2016 og 2017, til glæde for Østerbro.
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Børn og madspild

2015 var året, hvor Miljøpunkt Østerbro for alvor 
kom ud over rampen med undervisningsforløbet 
`Fornemmelse for mad´. Miljøpunkt Østerbro har 
ambitioner om at nå ud til flest mulige skolebørn 
og deres familier med viden om og redskaber til 
at undgå madspild. I 2015 har 873 skolebørn haft 
besøg af `Fornemmelse for mad´.

I årets løb er projektet blevet yderligere styrket 
ved et vellykket samarbejde med 11 lokale 
erhvervsdrivende. Lokale supermarkeder engagerer 
sig både ved at tilbyde rundvisninger til skolebørn 
og ved at donere overskudsvarer til undervisningen 
og madlavnings-events. 

Madspild er et globalt problem, der skal løses lokalt. 
Østerbro er godt på vej.
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Børn og madspild

Miljøpunkt Østerbro har undervist 873 skolebørn på Øster-
bro i 2015, fordelt på 41 elevgrupper og 14 skoler.

Der er opbygget et stærkt netværk med 11 lokale erhvervs-
drivende (supermarkeder/bagere), der bidrager til undervis-
ningen ved de regelmæssige virksomhedsbesøg.

Der er produceret følgende grafiske materialer til 
kommunikation af projektet:

•    Opgave: Quiz med illustrationer
•    Vejledning/infofolder til underviserne
•    Info-folder til hjemmet
•    Folder med gode råd til at undgå madspild
•    Forklæder, klistermærker af logoer samt roll-ups
•    Foldere med oplysninger og beskrivelse af projektet til        
politikere, beslutningstagere og interessenter 

Der er afholdt 4 offentlige events med madspildsbørnene

Miljøpunkt Østerbro har løbende bragt opdateringer om 
projektet på hjemmesiden, facebook og i nyhedsbrevet, der 
er publiceret 2 artikler og 2 klummer om madspild i Øster-
bro Lokalavis. Derudover er der udsendt 10 nyhedsbreve, 
løbende facebook opdateringer og promovering af mad-
spildsproblematikken,samt medvirket i en radioudsendelse i 
lokalradioen P4 om selvforsyning og madspild.

At uddanne skolebørn på Østerbro til at 
undgå madspild (se strategi-planen).

Eleverne skal opnå en forståelse for de 
lokale og globale sammenhænge af mad-
forbrug og madspild og de skal reflektere 
over deres eget forhold til mad (lærings-
mål).

Klargøre/forberede projektet til drift. 

Markedsføre projekt Børn og Madspild. 

At den viden, der genereres i 
projektet bliver opsamlet og kan bruges 
af andre.

At gøre Østerbro, Østerbro Lokal-
udvalg og Miljøpunkt Østerbro kendte for 
at arbejde aktivt mod madspild.
 

Aktivitet/Leverance Succeskriterier ResultatFormål

Undervisningsforløb i 50 skoleklasser på 
Østerbro i 2015.

Strømlining af projektet på baggrund af 
erfaringerne. Udvikling af undervisnings-
materiale, der omhandler 
følgende:

•    Fortrykte opgaveark med illustrationer
•    Vejledning til underviserne
•    Brev med hjem
•    Gode råd for at undgå madspild
•    Gimmics – f.eks. forklæde

2-3 events i bydelen som involverer 
madspildsbørnene. 

Mindst 4 artikler i lokalavis og på hjemme-
side, nyhedsbreve og facebook. Målrettet 
presseindsats mod nationale medier.

Undervisningsforløb i mellemtrinet og 
udskolingen:

•    Det Økologiske Fodaftryk
•    Madspild i detailhandlen og virksom 
      hedsbesøg i lokale supermarkeder
•    Fornemmelse for mad. Lave mad af 
      overskudsvarer

Udvikling af drejebog for Børn og Madspild.
Projektoptimering og videreudvikling, 
udvikling af undervisningsmateriale, 
gimmics etc. 

Events i bydelen med fokus på madspild, 
f.  eks at børnene laver mad af overskuds-
varer fra lokalt supemarked og inviterer 
borgere på Østerbro på mad.
Kogebog med de bedste opskrifter.

Kommunikation af projektet, samt 
formidling om madspild, ressourcespild 
m.m.
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I april måned har Miljøpunkt Østerbro medvirket til et 
velbesøgt event på Docken om bæredygtigt forbrug, 
affald og ressourcer. Samtidig var der fernisering for 
CradlePeoples udstilling, `Everyday Upcycling´, der 
viser upcyclede hverdagsprodukter.

DYRK DIN HAVE. 
Miljøpunkt Østerbro afholdt 10 planteworkshops, åbne 
for alle, i haven bag Kollektivhuset. 
Her har man kunnet få gode råd til og praktisk erfaring 
med at dyrke blomster, urter eller grøntsager. 

Miljøpunkt Østerbro har afholdt 4 madspilds-events
med skolebørn på Østerbro. 

I 2015 har Miljøpunkt Østerbro inviteret til spændende 
og populære nattevandringer i Fælledparken, hvor vi har 
fundet flagermus med detektorer og talt om dyre- og 
planteliv ibyen.

I årets løb har Miljøpunkt Østerbro igen afholdt de 
populære barselscaféer, hvor vordende og nybagte 
forældre får gode og enkle retningslinier til, hvordan 
man undgår skadelig kemi i sin hverdag.

I anledning af forårets komme inviterede Klimakvarter 
til forårsfest i Kildevældsparken. Dagen bød på mange 
grønne aktiviteter, og  Miljøpunkt Østerbro deltog med  
`Østerbro Lånehøns´, og fortalte interesserede borgere 
om, hvordan man kan holde høns i byen.
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873 Østerbro-børn har deltaget i undervisningsforløbet 
om madspild. Børnene mærker, dufter og smager på 
råvarerne for at vurdere, hvad der kan 
bruges, og finder på nye, velsmagende retter. 

Den 18. september blev 5 parkeringspladser i 
Tåsingegade indtaget til picnic i det grønne, da Mil-
jøpunkt Østerbro, KlimaKvarter og Grøn Tåsingegade 
inviterede til PARK(ing) Day på Østerbro. Det var en 
del af det verdensomspændende arrangement af 
samme navn, og der blev hygget og talt om trafik og 
byens rum med Østerbros borgere.

Der er mange gode grunde til at have høns i byen. 
Den 20. maj inviterede Miljøpunkt Østerbro til hønse-
workshop og fællesspisning, hvor man kunne få mere 
at vide om hvordan man kan holde høns, selv om man 
bor på stenbroen.

Den 12. maj var der åbent hus i Kollektivhuset, hvor der var 
fernisering af nye, selvvandende plantekasser i hallen. Mil-
jøpunkt inviterede borgere til at være med til at lave lækker 
bålmad, og der var mulighed for at lave sin egen plantekasse.

DYRK DIN ALTAN: 
Miljøpunkt Østerbro har afholdt to inspirerende workshops 
og givet gode råd til dyrkning på altanen. 

Miljøpunkt har i 2015 fået opbygget et tæt samarbejde 
med 11 lokale erhversdrivende på Østerbro.
Fokus er på madspild, overskudsvarer, og hvad man 
som forbruger kan gøre for at undgå madspild i 
butikkerne. Derudover donerer lokale supermarkeder 
overskudvarer til madlavning i undervisningen.
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Formidling af bæredygtig livsstil  

Miljøpunkt Østerbro har i 2015 haft mulighed for at bruge 
Kollektivhusets store, “vilde” have til arrangementer for 
borgere på Østerbro. Der har vi afholdt flere have-, hønse- 
og altanworkshops med forskellige samarbejdspartnere, 
deriblandt Klimakvarter og TagTomat.
 
Miljøpunkt Østerbro har afholdt 6 barselscaféer, for 
at inspirere til og vejlede nybagte forældre i at undgå 
skadelig kemi i babys hverdag.

Lånehøns
Lånehøns går ud på at borgerne kan prøve at have høns 
i 3 måneder for at se om det er noget for dem. Hønsene 
rejser fra baggård til baggård og et udlån varer typisk 3 
måneder. Høns er vigtige i formidlingen af bæredygtig 
livsstil og ressourcer. Hønsene er populære og der er 
fortsat en overvældende interesse for ordningen. 
I løbet af 2015 er lånehønsordningen blevet tilpasset 
til et niveau, hvor vi bruger færrest muligt arbejdstimer 
på den, men vi har endnu ikke fået etableret en 
frivilligordning. Interessen for lånehønsene er fortsat 
stor, og forbrugerbladet TÆNK har skrevet om Østerbro 
lånehøns.
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Formidling af en bæredygtig livsstil

Miljøpunkt Østerbro har afholdt 10 plante-workshops, 2 
altanworkshops og 2 hønseworkshops på Østerbro i 2015. 
Der er blevet samarbejdet med blandt andre TagTomat,  
Klimakvarter og Kollektivhuset.

Der er afholdt 6 barselscafeer med foredrag om at undgå 
skadelig kemi i babys hverdag, i samarbejde med 
Afspændingspædagogernes Aftenskole (APA). 

Lånehøns fungerer godt. Der er venteliste og ordningen 
kører. Der er fortsat stor interesse, men den kan endnu ikke 
være selvkørende.

I 2015 er der for alvor sat fokus på madspild som særligt mil-
jøemne. I stedet for en Miljøfestival er der i samarbejde med 
Østerbro Lokaludvalg, Østre Gasværk og TagTomat afholdt 
en 2-dages event om det simple liv. Der blev lavet bålmad af 
overskudsvarer fra lokale butikker, bygget hønsehuse, lavet 
planteworkshop, dyrket svampe af kaffegrums m.v. 
Eventet blev besøgt af over 300 borgere, der trodsede 
regnen.

At påvirke borgerne i en bæredygtig 
retning og give gode eksempler på en 
bæredygtig og simpel livsstil

At sætte fokus på et særligt 
miljøemne i København.

Aktivitet/Leverance Succeskriterier ResultatFormål

Afholdelse af mindst 6 workshops og 
mindst 4 oplæg/foredrag

At lånehønsordningen bliver selvkørende 

Afholdelse af miljøfestival i samarbejde 
med Østerbro Lokaludvalg.

Afholde workshops i samarbejde med 
andre lokale partnere  

Udlåne låneløns m.m.

Miljøfestival
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Yderligere projekter og aktiviter 
i 2015

Der er afholdt 1 arrangement med fernissering og 4 oplæg om affald, 
ressourcer og et bæredygtigt forbrug, og interesserede borgere kunne se 
CradlePeoples udstilling ̀ Everyday Upcycling´, der viser hverdagsprodukter 
designet til genanvedelse af rene råmaterialer. Ca 200 personer deltog, 
deriblandt forhenværende miljøminister Ida Auken.

Sommerluk kampagne. Vejledning til Østerbros borgere om hvordan man 
kan spare penge og CO2 ved at behandle sit varmeanlæg korrekt.

Miljøpunkt Østerbro har deltaget med en stand om madspild og projek-
tet “Fornemmelse for mad” til seminar hos GRO Consult om bæredygtig 
forandring.

Miljøpunkt Østerbro har deltaget med en stand om madspild og projek-
tet “Fornemmelse for mad” på Frederikberg Rådhus i forbindelse med 
Grønne Dage.

Bunkerhaven er blevet udviklet til en lokal byhave for lokale borgere.

Partikelmåling. Lokale borgere blev engageret til at måle partiklerne i 
luften som en del af et internationalt projekt, der kortlægger partikelfo-
rureningen i en række europæiske storbyer

Affaldsindsamling på Østerbro med frivillige borgere.

CradlePeople

HOFOR

GRO Consult

Frederikbergs Kommune

Lokale borgere

Østerbro Lokaludvalg og lokale 
borgere

Lokale borgere / 
Danmarks Naturfredningsforening

AktivitetI samarbejde med
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Hanne Melnik, formand, medlem af 
forretningsudvalg 

Mette Mertz 

Kenneth Falch Hennings

 

  

Silje Aniella Auresø, næstformand, medlem af 
forretningsudvalg

Janne Foghmar 

Mette Annelie Rasmussen

Jens Peter Mortensen, medlem af 
forretningsudvalg 

Annagrethe Ottovar

Gerd Poder

 

Bestyrelsen for Miljøpunkt Østerbro

Dato: 


