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Ledelsesberetning 
til regnskabet 2020
Indledning

Denne årsberetning beskriver, hvordan målsætningerne 
i årsplanen for 2020 er opfyldt, herunder de konkrete 
aktiviteter, som er afviklet under de indsatsområder, 
som Miljøpunkt Østerbro har fastlagt i samarbejde 
med Østerbro Lokaludvalg. Derudover bliver der gjort 
rede for enkelte aktiviteter, der er finansieret ved 
fundraising.     

Årsplanen, og de aktiviteter der er gennemført i 2020, 
er resultatet af et tæt og fremadrettet samarbejde 
mellem Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokaludvalg.

Miljøpunkt Østerbros formål  

Miljøpunkt Østerbro har til formål at støtte og udvikle 
det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere 
borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv til 
aktivt at deltage i helhedsorienterede miljøprojekter. 

Det lokale miljøarbejde er en vigtig brik i de store 
samfundsforandrende politiske dagsordener som 
klimaforandringer og luftforurening. Miljøpunktet har 
en kerneopgave i at få borgerne med ombord i alle 
faser af omstillingen for at sikre en folkelig forankring og 
den nødvendige acceleration af den grønne omstilling. 
Både ved at borgere, virksomheder og organisationer 
tager ejerskab over reduktionen af egne udledninger og 
at mindske protester mod implementering af konkrete 
løsninger.
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Finansiering og prioriteringer i 2020

2020 har været et udfordrende år, og corona-pandemien 
har medført begrænsede muligheder for at gennem-
føre en del af årets planlagte aktiviteter. Alligevel er det 
lykkedes at realisere målsætningerne for antallet af bor-
gerinddragende aktiviteter i årsplanen for 2020, ved at 
intensivere indsatsen, når smittetallene har været lave, 
og ved at omdanne nogle at aktiviteterne til at foregå 
virtuelt (se uddybelse under Miljøaktiviteter 2020).

Miljøpunkt Østerbro modtager drifts- og projektmidler 
fra Østerbro Lokaludvalg for at løfte den lokale mil-
jøopgave på vegne af Østerbro Lokaludvalg. Derudover 
tilkommer eksterne fondsmidler til aktiviteter, der er 
i overensstemmelse med Fondens vedtægter og mil-
jøpunktets bestyrelses retningslinjer. 

Regnskabet for 2020 viser, udover projekter udført for 
bevillingen fra Østerbro Lokaludvalg, også projekt-
arbejde udført for midler fra Københavns Kommune, Fri-
luftsrådet og Miljøstyrelsen. 

Den lokale miljøopgave  

Miljøpunkt Østerbro arbejder for at fremme en bære-
dygtig udvikling på Østerbro med mindre forurening, 
flere grønne omgivelser og mindre ressourceforbrug. 

Vores arbejde skal bidrage til at reducere CO2-  
udledningen og inspirere til en mere bæredygtig levevis. 
Indsatserne skal støtte op om Københavns Kommunes 
miljøpolitik, handleplan for FN´s 17 verdensmål og plan 
for et CO2-  neutralt København i 2025. 

Miljøpunktets overordnede arbejdsmetoder kan op-
deles i tre hovedmålsætninger:    
    
1) Udvikle, støtte og fastholde helhedsorienterede 
miljøprojekter i et tæt samarbejde med andre aktører. 
2) Skabe lokal dialog om og rejse væsentlige og nye 
miljøspørgsmål. 
3) Dokumentere, synliggøre og kommunikere resultater 
og processer udadtil. 

I 2020 blev der samlet affald til den store guldmedalje. Her befrier Østerbroborgere Kildevældssøen fra storskrald i juni måned
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Resultatopgørelsen afspejler, at en del af miljø-
punktets undervisningsaktiviteter er blevet udskudt 
fra slutningen af 2020, og en andel af de eksterne 
fondsmidler er derfor periodiseret til 2021. Det har 
resulteret i et underskud på 13.436 kr. Såfremt akti-
viteterne som planlagt havde kunnet gennemføres i 
2020, ville resultatet i stedet have været et overskud.
 
De periodiserede midler omhandler tilskud til un-
dervisningsprojekter fra Københavns Kommune, 
hvor en del af den planlagte undervisning er blevet 
aflyst i forbindelse med samfundets nedlukning, og 
det derudover har været vanskeligt at planlægge un-
dervisning med skolerne, der har været udfordret af 
pandemien helt generelt.   

Fokus på udendørs aktiviteter 
Mens en del indendørs undervisning blev aflyst, gav 
pandemien til gengæld anledning til at miljøpunktet 
valgte at udvikle et nyt, udendørs undervisningspro-
jekt, `Spis dit Østerbro´, med støtte fra projektmid-
lerne fra Østerbro Lokaludvalg samt et tilskud fra Fri-
luftsrådet. Undervisningen sætter fokus på (spiselig) 
bynatur, FN’s verdensmål og madens vej fra jord til 
bord, og rykker samtidig undervisningen i madkund-
skab og naturfag ud under åben himmel. 

Der har været en stor interesse for projektet hos de 
lokale skoler, og det har styrket samarbejdet med 
Tårnlegepladsen i Fælledparken, som vi forventer at 
lave yderligere aktiviteter med i 2021.

Corona-pandemien har også medført en ekstraordi-
nær interesse i den lokale bynatur og biodiversitet, 
og en øget opmærksomhed på, hvad den betyder for 
livskvaliteten og lokalmiljøet. 

Undervisningsprojektet ”Spis dit Østerbro ” er blevet godt 
modtaget af lokale skolebørn.
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Skraldefest i Kildevældsparken. De fælles affaldsindsamlinger er en god mulighed for miljøpunktet og lokaludvalget at være synlige i 
bydelen, og for at møde lokale borgere i øjenhøjde.

Miljøpunktets guidede ture til den lokale bynatur bliver 
hurtigt fuldt booket.

Der har været en overvældende interesse i at deltage 
i miljøpunktets guidede ture, ligesom vi har oplevet, 
at lokale borgere gerne vil diskutere, hvordan byen 
skal indrettes, sådan at man optimerer forholdene for 
mere biodiversitet.

Derudover har der været god lejlighed til at afholde 
lokale affaldsindsamlinger i samarbejde med Østerbro 
Lokaludvalg og andre lokale samarbejdspartnere. Dels 
oplever miljøpunktet en relativt større interesse i af-
faldsindsamlinger sammenlignet med tidligere år, dels 
er det en forholdsvis corona-venlig aktivitet, der kan 
gennemføres i mindre grupper ad gangen. Affaldsind-
samlinger er samtidigt en god mulighed for at synlig-
gøre miljøpunktet og lokaludvalget i bydelen, da det 
giver lejlighed til at komme i snak med en stor mæng-
de forbipasserende, udover de aktive deltagere. Mil-
jøpunktet har fundraiset midler fra Miljøstyrelsen til 
afholdelse af en række ekstra affaldsindsamlinger i 
2020 og 2021, samt at investere i grej til udlån til loka-
le frivillige, som en del af miljøpunktets fremadrette-
de udlånsordning.
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Der blev samlet ca. 62 kg. affald og 3,5 kg cigaretskodder til World Clean Up Day på Østerbro. Miljøpunkterne var sammen med flere lokaludvalg, 
Plastic Change og en række andre grønne aktører med til at kortlægge, hvilke produkter der fylder mest i parker, gader og stræder. 
Affaldet blev talt og registreret, i forbindelse med det kommende EU-direktiv om et udvidet producentansvar, hvor producenterne skal overtage 
ejerskabet - og ansvaret - for affaldet. 

I 2020 har vi sammen med de andre miljøpunkter, Øster-
bro Lokaludvalg og en række andre grønne aktører udført 
Københavns første brand audit i forbindelse med World 
Clean Up day. Her fik vi kortlagt, hvilke virksomheder, der 
står bag hovedparten af det henkastede affald i gader, 
stræder og parker. Arrangementet blev udført som led i, 
at der skal implementeres et EU-direktiv for et udvidet 
producentansvar, som flytter ansvaret og ejerskabet for 
affaldet fra kommunerne til producenterne. Miljøpunktet 
er i dialog med Københavns Kommune, der gerne vil have 
indblik i vores resultater.

Virtuelle aktiviteter
Under nedlukningen har miljøpunktet haft mulighed for 
at nå ud til et væsentligt antal borgere på vores virtuelle 
platforme, og har prioriteret en høj aktivitet på sociale 
medier, samt guides og artikler. 

Det har resulteret i flere følgere på de sociale medier, 
men det er samtidig sekretariatets vurdering, at det er 

begrænset i hvor høj udstrækning, man kan omdanne 
borgerinddragende aktiviteter til virtuelle møder. Dels 
fordi mange aktiviteter ikke egner sig til at afholdes som 
et online møde, men også fordi der under nedlukningen 
været stor konkurrence om borgernes digitale opmærk-
somhed, da mange arrangementer blev rykket online. 

Dog har det i nedlukningens første fase været en succes 
at invitere Østerbroerne til at samle affald hver for sig, 
hvor de deltog i konkurrencen om præmier fra bære-
dygtige, lokale erhvervsdrivende. En virtuel guide til den 
uspolerede natur på Nordhavnstippen nåede også ud til 
4.900 personer i samme fase. 

I 2020 og fortsat i starten af 2021 har miljøpunktet prio-
riteret betydelige ressourcer på at udarbejde en ny hjem-
meside, og at skabe indhold til den. Vi har vægtet, at bor-
gerne skal kunne finde meget og relevant information om 
det lokale miljøarbejde, samt guides og artikler der kan 
inspirere til en klima- og miljøvenlig livsstil. 
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Borgerinddragelse i 2020
 
Selv om corona-pandemien har medført begrænsede 
muligheder for at gennemføre en del af årets planlagte 
aktiviteter, er det lykkedes at realisere målsætninger-
ne for antallet af borgerinddragende aktiviteter i års-
planen 2020 – og mere til. Miljøpunktet har priorite-
ret de udendørs aktiviteter og skruet op for dem, når 
samfundet har været åbent.  Flere aktiviteter har skabt 
stor opmærksomhed og bidraget til at synliggøre miljø-
problematikker og inspirere til handlemuligheder for en 
mere bæredygtig livsstil og udvikling. 

Dog har restriktionerne medført, at vi har måttet be-
grænse antallet deltagere til de enkelte aktiviteter, hvil-
ket har reduceret det antal borgere, vi har haft mulig-
hed for at møde i perioden. 

Ligeledes har det været nødvendigt at aflyse flere større 
bydelsarrangementer, hvor især Østerbroweekend kan 
fremhæves som et ellers oplagt højdepunkt til at nå ud 
til en større målgruppe. Men også messen Grøn KBH, 
Kulturhavn og Byttemarked er eksempler på bydelsar-
rangementer, hvor vi har brugt væsentlige ressourcer 

I starten af året var miljøpunktet med til at afholde  JAGTBYTTE  – en ’bytte-skattejagt’ rundt i Kildevældsområdet, i samarbejde med  bl.a. Tea-
ter Hund, Kildevæld Kulturcenter og den bemandede legeplads i Kildevældsparken. Der blev affaldsquizzet og byttet genbrugsguld i byttetræer-
ne, som kunne findes med et skattekort.

på planlægning, efterfulgt af ærgerlige aflysninger.

Ca. 1070  borgere har deltaget i miljøpunktets workshops, 
affaldsindsamlinger, guidede ture og foredrag, samt et 
par coronatilpassede bydelsarrangementer, på tids-
punkter hvor det var muligt i forhold til restriktionerne.  
 
Derudover har vi nået ud til yderligere ca. 200 borgere 
i forbindelse med vores affaldsindsamlinger, hvor vi får 
mulighed for at komme i tale med interesserede forbi-
passerende. 

Af de lidt større arrangementer, der faktisk blev gen-
nemført, kan nævnes Klimafestival og Skraldejagt i Kil-
devældsparken, ligesom den globale Clean Up Day gav 
anledning til at komme i kontakt med ca. 200 lokale 
borgere. 

450 børn og unge har deltaget i miljøpunktets under-
visningsforløb. 
130 borgere har været i kontakt med miljøpunktet i for-
bindelse med udlån af ladcykel, æblemosteri og høns. 
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Projektet ”Plastikposefrit Østerbro” er et af de 
prokelter, som miljøpunktet og lokaludvalget har 
samarbejdet om i 2020. Her bliver der syet mule-
poser af reststof på Pumpestationen.

11 borgere med store miljøfaglige kompetencer er 
blevet inddraget aktivt i formuleringen af lokal mil-
jøpolitik og grønne initiativer gennem deltagelse i 
miljøpunktets bestyrelse. 

Et større antal borgere har været inddraget gennem 
miljøpunktets kommunikation (nyhedsbreve, me-
dieomtale, udgivne artikler osv.) og dialog på bl.a. 
sociale medier. Et stigende antal borgere følger mil-
jøpunktet på SoMe-platformene. Ved udgangen af 
2020 havde miljøpunktet 3.705 følgere på Facebook 
og 1008 følgere på Instagram, hvilket giver en samlet 
stigning på ca. 600 følgere ift. udgangen af 2019.

Samarbejdet med Østerbro Lokaludvalg 
og andre lokale aktører
 
Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokaludvalg har i 
2019 indgået en ny samarbejdsaftale, der i 2020 har 
dannet ramme for et langt tættere og mere lang-
sigtet samarbejde. Corona-restriktionerne har også 
på dette område haft indflydelse, da vi er mødtes 
mindre fysisk, og vigtige, fælles aktiviteter er blevet 
aflyst. 

Alligevel kan det konstateres, at det tættere sam-
arbejde allerede har været gavnligt for det lokale 
miljøarbejde. Dels ved de fastlagte, regelmæssige 
møder, dels ved at den tættere dialog ansporer til et 
mere løbende samarbejde, såvel mellem miljøpunk-
tet, dets bestyrelse og lokaludvalgets formandskab 
og udvalgsmedlemmer, som imellem de to sekreta-
riater.
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I 2020 har Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokaludvalg samarbejdet om at øge fokus på et bæredygtigt tøjforbrug. Her ses billeder fra 
`Refashion Days´, hvor deltagerne kunne blive inspireret til de bæredygtige tøjvalg samt blive klogere på emnet ved en række oplæg og 
workshops.

Det har f.eks. udmøntet sig i et samarbejde ad hoc om 
de løbende affaldsindsamlinger, om et debatmøde om 
luftforurening og en workshop om beplantning af Strand-
boulevarden, som ikke på forhånd var fastlagt. 

I forbindelse med udarbejdelse af årsplanen er ligeledes 
planlagt at samarbejde om flere aktiviteter, hvor vi kan få 
gavn af vores fælles kompetencer og netværk. Det gæl-
der f.eks. for projekterne ”Plastikposefrit Østerbro” og 
”Refashion Days”, hvor vi sammen har sat fokus på hen-
holdsvis plastikproblematikken og et bæredygtigt tøjfor-
brug. Endelig betyder den tættere dialog mere vidende-
ling generelt, som er til gensidig gavn, i forbindelse med 
at miljøpunktet indgår i andre netværk, f.eks. Forum for 
klima, trængsel og sundhed i København. 

Udover lokaludvalget, samarbejder miljøpunktet med en 
bred vifte af andre aktører i byen og bydelen. I 2020 kan 
fremhæves samarbejdet med Teater Hund & Co., Kultur 
Ø, Pumpestatuionen, Kildevældparkens bemandede le-
geplads, m.fl., se uddybelse under Miljøaktiviteter i 2020. 
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Forventninger til 2021  

Miljøpunkt Østerbro forventer, at 2021 vil give god mulig-
hed for at bygge videre på og udvide det gode samarbejde 
med lokaludvalget. Især hvad angår arbejdet med store kli-
matilpasningsprojekter regnvandshåndtering, som kræver 
et bredt, strategisk og politisk samarbejde med forskellige 
aktører, vil et samarbejde være afgørende for miljøpunk-
tets muligheder for at kunne bidrage væsentligt til indsat-
sen i bydelen. Heri ligger en vigtig opgave i at udvikle en 
fælles strategi for indsatsen samt at definere en passende 
rollefordeling.

Det er også forventningen at Københavns Kommunes mål-
sætning om at involvere borgerne i en biodiversitetsstra-
tegi vil give miljøpunktet mulighed for at involvere Øster-
bro-borgerne i, hvordan der kan skabes plads til flere arter 
i bydelen. Vi forventer, at der også i 2021 vil være et mo-
mentum for og en øget interesse i den nære bynatur, som 
vi derfor også fremadrettet vil have fokus på at involvere 
borgerne i.

Endelig kan det allerede konstateres, at Covid-19 også vil 
præge 2021, og miljøpunktet vil derfor også fremadrettet 
prioritere at bruge ressourcer på virtuel kommunikation 
samt flest muligt udendørs aktiviteter. 
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Miljøaktiviteter 2020
Det er centralt for miljøpunktets arbejde at forbinde 
det enkelte menneskes dagligdag med de globale 
miljøudfordringer ved at sætte fokus på de lokale 
løsninger. Derfor er der i miljøpunktets aktiviteter et 
generelt fokus på, hvordan man som borger selv kan støtte 
op om verdensmålene og bidrage til at reducere CO2-   
udledningen med sin livsstil og sine daglige valg. 

I 2020 har Miljøpunkt Østerbro, med udgangspunkt i 
årsplanen, afviklet en række borgerrettede miljøaktiviteter 
inden for følgende indsatsområder:

• Luftforurening
• Grønne områder og bynatur 
• Skybrudssikring og regnvandshåndtering
• Affald og ressourceforbrug 
•  Undervisning, partnerskaber og FN´s verdensmål  
 for bæredygtig udvikling
• Formidling, synlighed og netværk

I det følgende er miljøpunktets aktiviteter i 2020 beskrevet 
i henhold til målsætningerne fra årsplanen, defineret ved  
Key Performance Indicators .
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Formål med indsatsen
At skabe mere opmærksomhed på luftforurening og dets kilder, herunder hvad man selv kan gøre som 
borger for at nedbringe sine udslip. At inspirere til engagement i byens udvikling og i hvordan emissionsfri 
transportmidler og mere plads til natur i byen kan bidrage til renere luft.

Luftforurening  
 
Alene i København koster luftforureningen (ifølge 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus 
Universitet) 9 milliarder kroner om året og er skyld i 
10 % af alle for tidlige dødsfald. Det svarer til at der 
hvert år dør 550 københavnere for tidligt på grund 
af luftforurening. Forureningen i København skyldes 
især biltrafik, brændeovne og krydstogtskibe. 

En reduktion af biltrafikken i København vil kunne 
frigive værdifuld plads til rekreative grønne områder 
og bedre cykelinfrastruktur, og samtidig gøre en stor 
forskel for byens luftkvalitet. Dermed overlapper 
dette indsatsområde med indsatsområdet for 
`Grønne områder og bynatur´.

Miljøpunktets skal engagere borgerne i diskussionen 
om fremtidens by og transportformer, bakke op om 
lokaludvalgets initiativer på området og formidle 
viden om emnet på hjemmesiden, i nyhedsbrevet 
og på sociale medier.

Derudover er miljøpunktets hovedfokus på, hvad 
man som borger kan gøre selv, f.eks. ved at skrotte 
sin brændeovn (eller knallert), vælge grøn transport 
og ved at engagere sig i informationsmøder.

Bølgerne gik højt til debatmøde om brændeovnsrøg og luftforuren-
ing på Østerbro. Formand for lokaludvalget, Allan Marouf, styrede 
diskussionen.

Miljøpunktet sætter fokus på cyklisme og grøn mobilitet.
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Kampagne på hjemmeside og sociale medier: 

Publicere 2 artikler på hjemmeside, sociale medier og 
i nyhedsbrevet om emnet (trafikforhold, dieselforure-
ning fra biler, busser og krydstogtskibe, brændeovne og 
knallerter)

Vejledning af private og erhverv online om emissionsfrie 
transportmidler og deleordninger og skabe fokus på 
deleordninger (biler, cykler) og grøn mobilitet på digitale 
medier

Udlån af ladcykler.
Direkte kontakt med ca. 100 borgere årligt
 
 
 
Afholdelse af 1-2 informationsmøde(r) om mulighederne 
for at skrotte sin brændeovn
 
 
 
 
 

Artikel om indeklima på hjemmeside
Partsindlæg i samarbejde med lokaludvalget

Langsigtede aktiviteter/KPI´er for perioden 2020-2021: 
 
• TRAFIK OG TRÆNGSEL: Samarbejde med IDA, Cyklist-
forbundet, By- og Pendlercyklen, Let´s Go og de øvrige 
miljøpunkter om fælles strategi for bæredygtig mobilitet 
og løsninger for trængselsproblematikken, med henblik 
på at. styrke delebilisme og cyklisme. Overlapper med 
”Grønne områder og bynatur”. Output: fælles strategi og 
evt. pop-up event samt: 
 
• Samarbejde/workshop med lokale beboerforeninger 
om mulighederne for deleordninger og fælles ladestan-
der til elbiler
 
 • Klumme om emnet til lokalavisen 
 
• Flere informationsmøder 
 
• Et oplæg om, hvordan man sikrer det gode indeklima

1 artikel om corona og luftforurening
1 artikel om dieseltrafik, luftforurening og trafik-øer
1 artikel om brændeovnsforurening
1 guide til hensigtsmæssig fyring
1 film om trafik-øer som redskab til trafiksanering

Løbende formidling på sociale medier, f.eks. nyheden om landstrøm til krydstogt-
skibe og nyeste viden om brændeovne, dieseltrafik osv.
Vi har f.eks. delt europæisk survey om elløbehjul og delecykler (reach til 2.500 på 
Facebook)

Kontakt med ca. 80 borgere. Også udlån af cykler har været lukket for udlån i 
perioder med samfundsnedlukning. Til gengæld for nedlukning i foråret, holdt vi 
udlån af ladcykler åbent i længere tid i sommerperioden 
 

1 informationsmøde om brændeovne i samarbejde med Østerbro Lokaludvalg, 30 
deltagere 

1 konference om luftforurening, trængsel og trafik-øer i samarbejde med Forum 
for Klima, trængsel og sundhed (80 personer, da konferencen blev holdt på et 
gunstigt tidspunkt ift. smittetal).
 
Aflyst: Bæredygtig børnefamilie, oplæg om indeklima
Vi undlod at planlægge et nyt informationsmøde i årets anden fyringssæson 
grundet høje smittetal 

1 artikel om håndvask og kemi  
Løbende dialog med lokaludvalget om indsatsen, bland andet om synergi med og 
stillingstagen til det politiske arbejde i samarbejdsforum for Klima, trængsel og 
sundhed

Fortsat deltagelse i Forum for Klima, trængsel og sundhed og vi var primus motor 
i at få lavet en film, der forklarer konceptet med trafik-øer som værktøj til en 
trafiksanering..
1 kronik om luftforurening og trafik-øer (skrevet i samarbejde med netværket 
Klima, trængsel og sundhed i KBH)

Igangsat: udvikling af pilotprojekt om flere lade-standere/ flere parkeringspladser 
til elbiler sammen med øvrige miljøpunkter

1 klumme om brændeovnsforurening

Planlagt oplæg om indeklima aflyst pga. corona

Key Performance Indicators Leverance
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Grønne områder og bynatur

Den største trussel mod biodiversiteten er mangel på 
plads, byernes ekspansion og udbygning af infrastruktur. 
For at vi kan værne om biodiversiteten i byen, skal byens 
beboere lære den at kende og påskønne den.  Sådan kan  
der skabes opbakning til f.eks. at omdanne velfriserede 
græsrabatter til “vild” natur, og parkeringspladser til 
grønne opholdsrum i byen.

I 2020 har miljøpunktet oplevet en helt ekstraordinær 
interesse for den lokale bynatur, selvforsyning og at 
diskutere byens fremtidige indretning. 

Miljøpunkt Østerbro har bl.a. lavet guidede ture 
til den nære bynatur, udviklet et nyt udendørs 
undervisningsprojekt med fokus på biodiversitet og 
selvforsyning, aftenvandring med kik på flagermus i 
Fælledparken med mere.

Miljøpunktet har også prioriteret virtuel kommunikation 
om emnet i perioder med samfundnedlukning, såsom en 
virtuel planteshop og en virtuel tur til Nordhavnstippen.

Formål med aktiviteter

• At øge kendskabet til og skabe fællesskaber omkring den lokale bynatur
• At arbejde for at skabe lokalt engagement i og opbakning til at at skabe flere grønne    
 områder i bydelen samt sikre bevarelsen af nuværende naturområder
• Engagere borgerne i emnet, guide til de grønne steder og udbrede kendskab til naturen, for at vi kan  
 passe på den. Gennem understøttende projekter at få bydelens borgere og erhverv til at skabe mere  
 bynatur, herunder grønne opholdsrum og bydelsrum

Østerbro Gadehaver er med til at sikre mere biodiversitet i bydelen. Mil-
jøpunktet har sammen Kildevæld Kulturcenter, lokaludvalget og andrre 
interesserede netop oprettet et Grønt fællesskab, der skal sikre at flere 
borgere har et sted at gå hen med sine gode, grønne ideer og få dem 
udmøntet på Østerbro. Foto: Østerbro Gadehaver
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Mindst 4 borgerinddragende aktiviteter - offentlige ture, 
workshops, oplæg/debat, (gennemsnitligt 20-25 delta-
gere).

Fællesspisning med fokus på lokale fødevarer, herunder 
julearrangement med fokus på lokale fødevarer i samar-
bejde med andre lokale aktører

Opstarte eller videreudvikle 3-5 partnerskaber/sam-
arbejdsaktiviteter med andre foreninger/aktører for 
fremme af et grønt Østerbro, fx Nordhavns Naturvenner 
og bemandede legepladser i bydelen

NaTur i Byen: producere 2-3 artikler, der guider til natur 
på Østerbro

Løbende formidling af lokale initiativer på området, når 
de opstår

Høns og hønsegård er udlånt hele året

Æblemosteriet er udlånt i sæsonen

Langsigtede aktiviteter/KPI´er for perioden 2020-2021: 
 
• Udbredelse af en strategi for rekreative gader 
(Overlapper med ”Skybrudssikring og regnvandshåndte-
ring”) 
• Etablere kontakter og samarbejder med lokale boligfor-
eninger om at skabe grønne ”åndehuller” 
• Kortlægning af og kontakt med relevante instanser i 
kommunen/relevante forvaltninger
 • Udvikle projektet ”Flere træer på Østerbros gader” der 
skal bidrage til at forebygge overopvarmede bygninger 
 • Kortlægning af flora og fauna på Nordhavnstippen, i 
samarbejde med interesserede borgere

1 virtuel planteworkshop (video og guide til grøn altan) 
4 guidede ture på Nordhavnstippen i samarbejde med Nordhavns Naturvenner 
(inkl.1 i forbindelse med Kulturhavn Festival)
1 flagermustur med oplæg i Fælledparken
2 deltagelser i møde for Aktivgruppe i Nordhavns Naturvenner

1 julearrangement med fokus på lokale fødevarer i samarbejde med Teater Hund 
og lokaludvalget: (”Bæredygtig jul på Østerbro”). Måtte tilpasses pga. corona, hvor 
fællessang og spisning udgik. Miljøpunktet deltog med:
- Beplantning af kål foran krudttønden 
- SoMe kommunikation om bæredygtige fødevarer 
- Kort oplæg for det fremmødte publikum 
- Bæredygtige lækkerier og ”reklame” i en festlig goodiebag 
- Virtuel kålquiz med udlodning af 10 høstposer fra FællesGro. Quizzen fik stor suc-
ces på de sociale medier. 86 besvarelser, og Facebook-opslaget med quizzen nåede 
ud til 8.300.

Samarbejde med Nordhavns Naturvenner videreudviklet, bl.a. ved fælles ture til 
Nordhavnstippen
Opstartet samarbejde med Tårnlegepladsen ifm. nyt (corona-tilpasset) undervis-
ningsforløb ”Spis dit Østerbro” 
Samarbejde med ØsterGros fødevarefællesskab FællesGro om præmier til kålquiz
Videreudvikling af samarbejde med Teater Hund om kål foran Krudttønden og ”bæ-
redygtig jul på Østerbro” arrangementet

1 sankeartikel 
1 virtuel tur til Nordhavnstippen (video med 4.900 views)
1 sommerguide til Østerbro, der bl.a. guider til, hvor på Østerbro man kan komme 
ud og opleve naturen (også publiceret i Østerbro Avis)

Bl.a. ved kalender i nyhedsbrev samt løbende SoMe
F.eks. deling af opslag fra Østerbro Gadehaver, når der søges borgere til at adoptere 
en ledig gadehave

5 lånere sprang fra bl.a. pga. corona, og det var sværere at få nye borgere på 
ventelisten, da hønsene ikke var med ude til arrangementer. Vi benyttede en pause 
i udlånet til at sætte hønsehuset i stand, male det, sætte nyt skilt på og købe nye 
høns. I efteråret og vinteren 2020 stod hønsene på den bemandede legeplads i 
Kildevældsparken – og det var en stor succes. Forskellige borgere og institutioner 
skiftedes til at passe hønsene i en rotationsordning. Og hønsene gik frit rundt på 
legepladsen og i Kildevældsparken, til stor glæde for de besøgende. Miljøpunktet 
nåede derigennem ud til en ny målgruppe, som vi planlægger at involvere i flere 
aktiviteter i samarbejde med Kildevældparkens bemandede legeplads.

Både private borgere og SFO´er har lånt æblemosteriet i sæson

Research og indledende samarbejder, bl.a. med studerende fra Aalborg universitet. 
Corona har sat en dæmper på mulighederne for at mødes med boligforeningerne 
og danne netværk. I 2021 vil et samarbejde med lokaludvalget om at udvikle en 
strategi for mere grønt på Østerbro vil være en høj prioritet.

Formidling af partnerskabstræer på hjemmeside og nyhedsbrev 

Opstart af samarbejde med Kildevæld Kulturcenter om grønne fællesskaber, samt 
Thomas Dambo skulptur i Kildevældsparken

Key Performance Indicators Leverance
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Skybrudssikring og regnvandshåndtering

Træer, grønne tage, facadebeplantninger og andet 
grønt bidrager til nedkøling af byen og vil samtidig 
opsuge regnvand eller forsinke dets vej til kloakken, 
så belastningen af denne mindskes. Mere grønt i byen 
hjælper også med at optage CO2 og andre forurenende 
partikler fra luften. Løsningerne i Klimakvarter er store, 
dyre anlægsprojekter. Der er dog rigeligt med inspiration 
at hente fra de store projekter til mindre lokale projekter 
i gårde, haver, på fortov eller cykelskurets tag. Disse 
muligheder er det miljøpunktets opgave at formidle, ved 
at vise de gode eksempler på eksisterende løsninger, og 
ved at vejlede om mulighedere for at søge tilladelser 
og eventuelle puljemidler. Derudover skal miljøpunktet 
i samarbejde med lokaludvalget arbejde langsigtet 
strategisk for generelt at begrønne bydelen. 

Formål med aktiviteter

• At forebygge klimaforandringer og skabe grønne byrum med fokus på biodiversitet
• At arbejde for at skabe lokalt engagement i og opbakning til at at skabe flere grønne    
 områder i bydelen
• Gennem understøttende projekter at få bydelens borgere og erhverv til at skabe mere    
 bynatur, herunder grønne opholdsrum og bydelsrum

Gårdhaven i Askøgade er et eksempel til inspiration, hvor  Københavns 
Kommune har investeret mange ressourcer. Men mindre kan også 
gøre det, hvis man som boligforening ønsker at investere i regnvands- 
håndtering. 
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1 borgermøde eller 2 guidede ture med inspirationsop-
læg om klimatilpasning af gårde

Udbrede kendskab til Klimakvarter ved minimum en 
rundvisning – inkl. gode eksempler på, hvordan klima-
sikring, regnvandshåndtering og gårdfornyelse kan gå 
hånd i hånd, (som gårdhaven i Askøgade på Østerbro) - og 
omtale via vores digitale kanaler

En guidet tur til Building Green, hvor vi får kendskab til 
mulighederne for at etablere grønne tage og facader

Indsamle og opdatere viden om, hvordan vi kan vejlede 
private og boligforeninger til at etablere plantekasser, 
grønne tage, grønne facader og lign. Publicere vejledning 
på hjemmeside og SoMe

Yde vejledning og støtte op, når behovet opstår. Ad hoc 
vejledning, kommunikation og formidling af borgerinitiati-
ver, herunder 2 artikler til hjemmeside

Langsigtede aktiviteter/KPI´er for perioden 2020-2021: 
• Indsamle viden om og kortlægge de oplagte områder 
for indsatserne 
• Deltagelse i udformningen af større kommunale sky-
brudsprojekter 
• Udarbejde en strategi for arbejdet i tæt samarbejde 
med ØLU 
• Etablere kontakter og samarbejder i kommunen og 
HOFOR 
• Kortlægge relevante boligkarreer og beboerforeninger 
og etablere kontakt til dem 
• Kortlægge mulighederne for borgere/boligforeninger 
til at opnå puljemidler til forgrønning og vejlede om det i 
nyhedsbreve, til bydelsarrangementer og SoMe 
• Borgermøde 
• Høringssvar/partsindlæg i samarbejde med ØLU og / 
eller andre miljøpunkter

1 åbent årsmøde i miljøpunktet med oplæg om klimatilpassede gårde
1 deltagelse i åbent hus med Klimakarré i samarbejde med Københavns Kommune

1 rundvisning i Klimakvarter i samarbejde med HOFOR og Københavns Kommune

Deltagelse i åbningen af den klimasikrede gårdhave i Askøgade og SoMe

Planlagte aktiviteter, der blev aflyst pga corona: 
1 rundvisning i Klimakvarter
1 borgerarrangement om klimatilpsset boligforening i samarbejde med Københavns 
Kommune

Building Green 2020 blev aflyst pga. corona men erstattet af et virtuelt event, som 
miljøpunktet delte på relevante kanaler

Løbende opdateringer på hjemmeside og SoMe
Vejledning på hjemmeside

Planlagte aktiviteter, der blev aflyst pga corona:  Deltagelse i den grønne messe 
Grøn KBH 2020, hvor fokus skulle være lokal begrønning og bæredygtig boligfor-
ening
Formidling af Østerbro Gadehavers aktiviteter
Formidlet muligheder for klimasikring på hjemmesiden – men svært at nå ud, når vi 
mangler bydelsevents

Artikel på hjemmeside og nyhedsbrev om skybrudssikring på Strandboulevarden

1 naboworkshop om beplantning af Strandboulevarden i forbindelse med skybruds-
sikring, i samarbejde med lokaludvaget, samt opfølgning til interesserede borgere

Vi er i dialog med HOFOR og kommune. Og har kortlagt (de begrænsede) mulighe-
der for at opnå puljemidler til klimasikring

Forslag om tilførsel af overførselsmidler: Forsøgspulje til midlertidige initiativer 
til fremme af grøn mobilitet og begrønning, sammen med Miljøpunkt Amager og 
Miljøpunkt Indre By og Christianshavn

Key Performance Indicators Leverance
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Affald og ressourceforbrug

Målet om at gøre København CO2-neutral medregner 
ikke den indirekte udledning, som i høj grad stammer 
fra de enkelte husstandes forbrug. Miljøpunktet gør 
dog en stor indsats for at formidle viden og inspirere 
til adfærdsændringer, der kan komme de allerstørste 
”klima-skurke” ´til livs. 

Affald og ressourceforbrug er et fokusområde, hvor 
det giver god mening at bruge en relativt stor del af 
Miljøpunkt Østerbros samlede ressourcer. Vi oplever 
en stor interesse for emnet hos borgerne, og det er et 
fokusområde, hvor der er mange gode eksempler på, 
hvad man selv kan gøre for at nedbringe sit CO2- aftryk. 
Vi kan igangsætte aktiviteter og projekter i samarbejde 
med lokale organisationer, hvor vi kan stå på skuldrene 
af aktiviteter, vi har gennemført gennem årene – og 
dermed få relativt meget output for vores indsats. 

Formål med aktiviteter

•  Indsatsen skal bidrage til at begrænse ressourceforbruget og især at reducere forbrugsbaseret CO2 udledning
• At støtte op om København Kommunens Miljøpolitik, handleplan for FN´s 17 verdensmål og plan for et

CO2-neutralt København i 2025

Miljøpunktet griber alle muligheder for at komme i snak med borgerne 
om ressourcer og forbrug. Vi oplever, at mange borgere ønsker at handle 
og tage ansvar for eget klimaaftryk.

18



Indgå eller videreudvikle partnerskaber/samarbejder 
med 8-10 andre aktører for fremme af et bæredygtigt 
Østerbro: Foreninger, skoler, erhverv, genbrugsstationer, 
kommunen og NGO´er

Mindst 5 borgerinddragende aktiviteter - offentlige ture, 
workshops, oplæg/debat, (gennemsnitligt 25 deltagere)

Afholde ”Refashion”event om bæredygtigt tøjforbrug og 
genanvendelse i samarbejde med fagudvalget for Kultur, 
idræt og fritid

Guide til bæredygtig boligforening på hjemmeside og 
SoMe

Løbende formidling om relevante emner såsom tøjfor-
brug, affaldssortering, energioptimering, genanvendelse, 
madspild etc. på hjemmeside og SoMe

Langsigtede aktiviteter/KPI´er for perioden 2020-2021: 

• Fortsættes: Udbrede kendskab til muligheder for ener-
gioptimering for lokale boligforeninger

Plog&Play, Villa Kultur, Nordhavns Naturvenner, Kultur Ø, DN København, Teater 
Hund, Kulturcenter Kildevæld, Nordhavns Nærgenbrugstation og lokale supermar-
keder, skoler, fritidsklubbe, Den bemandede legeplads i Kildevældsparken

1 virtuel affaldsindsamling under nedlukningen i foråret, hvor der blev samlet ind 
hver for sig og deltagerne kunne vinde præmier fra lokale, bæredygtige forretnin-
ger ved at dele et billede op af deres fund på SpMe

5 affaldsindsamlinger, inkl. Brand Audit ved Trianglen med fokus på det udvidede 
producentansvar, i samarbejde ØLU, de øvrige miljøpunkter og en række andre 
organisationer. 

Deltagelse i yderligere 2 affaldsindsamlinger, arrangeret af frivillige borgere, (hvor 
miljøpunktet bidrog med grej og ØLU med kaffevogn)

1 Skraldefest i Kildevældsparken i samarbejde med Østerbro Lokaludvalg og andre 
lokale aktører

1 workshop med skraldequiz, ifm. skraldefest

1 klimafestival i Kildevældsparken med workshop: stoftryk til Plastikposefrit Øster-
bro

Planlagte aktiviteter, der blev aflyst pga corona: 
• Byttemarked til Nordisk Byttedag -  eventet havde 1000 interesserede på  
 Facebook 
• 2 guidede ture til ARC plastiksorteringsanlæg i samarbejde med KK
• Byttemarked og oplæg i samarbejde med Kildevældparkens bemandede  
 legeplads
• Oplæg om bæredygtig mad med Kultur Ø
 
Refashion Days afholdt som minifestival over 3 dage pga. corona restriktioner. 
Udsolgt alle dage.
Oplæg og workshops.  

Guide på hjemmeside og formidling på SoMe

Delt Københavns Kommunes madspildskampagne ’Mad-uden-spild’ 
Kampagne og artikel om bæredygtigt tøjforbrug på hjemmeside og SoMe  
Delt Københavns Kommunes cykelworkshops på Nordhavn Nærgenbrugsstation 
(har også holdt møde ang. mere samarbejde med nærgenbrugsstationen, men gik 
lidt i stå pga corona)
1 artikel om udvidet producentansvar og kortlægning af forurenere i bydelen
Dialog med forvaltningen om samarbejde ift. det udvidede producentansvar 

Bæredygtig boligforening, guide på hjemmeside og SoMe

Key Performance Indicators Leverance
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Undervisning, partnerskaber og FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling

Formål med aktiviteter

• At eleverne skal opnå kendskab til de FN´s verdensmål og tilegne sig konkrete redskaber    
 til at bruge dem i sin hverdag
• At eleverne skal opnå kendskab til  - og glæde ved  - den nære natur og få viden om    
 biodiversitet, nytteplanter og spiselige planter
• At reducere madspild på Østerbro
• At eleverne skal opnå en forståelse for de lokale og globale sammenhænge af madforbrug   
 og madspild, og de skal reflektere over deres eget forhold til mad 
• At påvirke lokale erhvervsdrivende til at tage ansvar lokalt og engagere sig i lokale  miljøprojekter

En 7. klasse på sanketur om spiseligelige planter på Nordhavnstippen i forbindelse med undervisningsforløbet `Spis dit Østerbro´

Undervisning af folkeskoleelever er fortsat et 
indsatsområde, som miljøpunktet oplever en stor 
efterspørgsel på fra lokale skoler.  Indsatsen er med til 
at gøre Østerbro kendt i Københavns Kommune og i 
andre bydele, og til væsentligt at styrke miljøpunktets 
netværk på Østerbro og resten af København. 

I årsplanen er undervisningen defineret som en del 
af arbejdet med affald og ressourceforbrug, men 
med udviklingen af det seneste undervisningsprojekt, 
overlapper det i 2020 med indsatsområdet for Grønne 
områder og bynatur. 

Fokusområder i undervisningen er tøjforbrug, madspild, 
affaldssortering, mere direkte genbrug, energiforbrug 
og bæredygtig transport. Omdrejningspunktet er FN´s 
verdensmål for bæredygtig udvikling.
Miljøpunkt Østerbro har nu stået over for ca. 5.000 
skolebørn og undervist siden vi startede med at 
have undervisningsprojekter. Samtidig har vi et bredt 
netværk af erhvervsvirksomheder, der er engagerede i 
undervisningen. Omdrejningspunktet for undervisningen 
er FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og at give 
skoleeleverne en samtidsrelevant viden og ikke mindst 
redskaber til selv at tage bæredygtige valg i hverdagen.
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Undervisning af lokale skolebørn med fokus på FN´s 
verdensmål, affald og ressourcer, madspild, plastik 
og tøjproduktion: 

• Udvikle projektet ”Plastikposefrit Østebro” og 
”Bæredygtighed og design” i samarbejde med fag-
udvalget for børn og unge:  

• Sy stofposer af genbrugsstof med lokale  
skoleelever/borgere, inkl. 2 workshops med oplæg 
om ressourcer og genanvendelse, og hvordan 
projektet relaterer til udvalgte verdensmål. Involvere 
lokale erhvervsdrivende i projektet og løbende 
formidle projektet

• Fornemmelse for mad 2.0, med overbyg-  
ning om verdensmål: 
• 5 undervisningsforløb à 10 undervis-   
ningsmoduler og 5 virksomhedsbesøg

• Generation verdensborger:
Løbende projektudvikling i samarbejde med skoler
• 2 undervisningsforløb à 15 undevisnings  
moduler + forberedelse og evaluering

Langsigtede aktiviteter/KPI´er for perioden 2020-
2021:
 
• Udvikle undervisningsprojektet ”Design en verden 
uden affald” til folkeskolen, i samarbejde med Mil-
jøpunkt Indre By & Christianshavn og Københavns 
Kommune 

Syworkshops på Pumpestationen og B29 om Plastikposefrit Østerbro samt 
Bæredygtighed og Design: Oplæg om forurening ved produktion af bomuld og 
plastik og sammenhængen med verdensmålene. Hjælp fra kunstner Karen Se-
gall til syteknik med genbrugsmaterialer. Bygge videre på erfaringer fra andre 
byer/bydele. Dialog med lokale biblioteker og butikker om at uddele mulepo-
ser, dog blev det ikke muligt at uddele poser i løbet af året som planlagt pga. 
corona.
 
Fremvisning af muleposer ved Klimafestival samt workshop med økologisk 
stoftryk på eksisterende poser. Borgere har doneret og modtaget stof til 
syning.

Fornemmelse for Mad og Spis dit Østerbro (på Tårnlegepladsen) blev benyttet 
af 7 skoleklasser fra skolerne Randersgade, Sortedam og Langelinie og flere 
lærere ville gerne forhåndsbooke forløb til 2021. Vi har undervist ca. 155 
elever på Østerbro i denne sammenhæng, og yderligere ca. 300 elever i andre 
dele af København som en del af Åben Skole, finansieret af KK. 

Efterårets undervisning i Generation Verdensborger på Randersgade Skole blev 
udskudt til næste år pga. corona.
27-01 - 31-01-2020
Nora i praktik fra 8. klasse på Randersgade skole. Skriver artikel om fremtidens 
by og klima på skoleskemaet

Københavns Kommune har tidligere udtrykt ønske om et sådant samarbejde, 
men har ikke responderet i 2020.

I stedet udviklet undervisningsprojekt Spis dit Østerbro

Key Performance Indicators Leverance
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Sadolin
Livjægergade 24 • Tlf. 35 42 56 81

Hjørnet af Classensgade 51

Det rette grej, 
gi’r det bedste resultat

Vi gi’r dig professionel råd & vejledning  

Test farven 
hjemme på 

væggen inden 
du maler. 

- Kender dig godt 

CLASSENSGADE 44 • 2100 KBH. Ø • Tlf. 35 42 37 17

åbent alle dage

kl 06 - 22 KØBMAND
CHRISTIAN
WENZZEL

Bredt udvalg 
af dagligvarer 

KNITREN I PEJSEN spreder hygge 
i de mørke måneder, men også far-
lige partikler i din stue og dit na-
bolag. Det sidste har jeg slet ikke 
lyst til at tænke på – hverken nu el-
ler når jeg en gang imellem luner 
mig med en kop varm kakao foran 
brændeovnen i familiens sommer-
hus.

IFØLGE MIljØSTYRELSEN står 
brændeovnsrøg for hele 70 procent 
af den samlede danske partikelud-
ledning. Det er skyld i ca. 550 årli-
ge dødsfald og koster samfundet 
ca. 4 mia. kroner om året. Og kon-
centrationen er størst i byerne, 
hvor boligerne ligger tæt. 

Ifølge Rådet for Grøn Omstilling 
udleder Københavns (relativt få) 
brændeovne lige så mange skade-
lige partikler på en enkelt fyresæ-
son som al byens vejtrafi k på et helt 
år. Det har fået miljøminister Lea 
Wermelin til at fremsætte et lov-
forslag, der skal pålægge bolig-
ejerne at skrotte de gamle bræn-
deovne, når de køber ny bolig.

BR ÆNDEOV NEN LIGNER 
unægtelig en hovedskurk, når 
det kommer til den lokale luftfor-
urening. Men der er kamp om 
beregningsmodellerne og debat-
ten raser – for samtidig tyder nye 
undersøgelser på, at forurening 

fra dieseltrafi kken er langt farlige-
re, end hidtil antaget. 

Og størstedelen af luftforure-
ningen stammer slet ikke fra Dan-
mark, men er blæst hertil fra ud-
landet. 

Problemet er komplekst, og tal-
lene kan vinkles til at støtte op om 
forskellige dagsordener. Men det 
ændrer ikke på, at min brændeovn 
udleder det samme antal skadelige 
partikler, uanset hvor meget jeg 
peger fi ngre ad dieselforureningen 
eller udenlandske forureningskil-
der. Og til forskel fra den vindbårne 
forurening fra udlandet, er bræn-
deovnsrøgen et problem, jeg som 
borger selv kan gøre noget ved.

MEN HVOR stort er problemet 
egentlig her på Østerbro, og hvor-
dan kan man selv mindske sin ud-
ledning, hvis ikke man er klar til at 
vinke farvel til stuens lune hyg-
gespreder? 

DET KAN DU få meget mere at vide 
om mandag 24. februar klokken 19 
til 21 i Østerbrohuset, hvor Øster-
bro Lokaludvalg og Miljøpunktet 
inviterer til debatmøde om bræn-
deovne og luftforurening. 

Skal det være slut med brændeovne på Østerbro? 

Sara Jörn  er centerleder for 
Miljøpunkt Østerbro

Debatmøde om brændeovne  
◗ Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro inviterer 
til debatmøde om brændeovne og luftforurening mandag 
24. februar klokken 19-21 i Østerbrohuset, Århusgade 
103, mødelokale 1 og 2.  
◗ Mød repræsentanter fra Rådet for Grøn Omstilling, 
skorstensfejerne i Københavns Kommune, Copenhagen 
Solutions Lab m.fl . 
◗ Se programmet på www.miljopunkt-osterbro.dk. 
Og husk tilmelding til louise@miljopunkt-osterbro.dk 
– så er du sikret en stol, kaffe og kage. 
  

MAI SUNG

I dag vil det være betyd-
ningsfuldt med din under-
skrift via nettet: www. 
skrivunder.net 

Søg emnet: ’Støt at der og-

så i fremtiden ligger et bibli-
otek på Jagtvej 227’. Årsagen 
er, at Københavns kultur- og 
fritidsudvalg (KFU) holder 
møde 26. februar om biblio-
tekets fremtid.

KFU kan overbevises om, 

bibliotekets forbliven på ma-
trikelnummeret, hvis un-
derskrifttallet stiger ansee-
ligt! Det anses for en selvføl-
ge, at mange kan mestre in-
ternettet. Hurra for de unge 
generationer! Men for måske 

endnu fl ere - af den ældre og 
ældste generation er compu-
terviden og -eje ikke en selv-
følge. De henvises til deres 
nærmeste bibliotek!

Det gør også de, der ikke 
har midler til at holde avis!

Og det gør de, der har brug 
for Borgerservice også!

I spareknivens skjulte 
dagsorden lukkes rask væk 
lokale biblioteker med for-
træff elige trafi kforbindel-
ser! I spareknivens skjulte 

dagsorden lukkes rask væk 
lokale biblioteker, hvor bor-
gere bor tætpakket!

Tak, at du vil være med til-
:at forhindre at Øbro Jagtvej 
bibliotek lukkes/f lyttes/
splittes op!!!

Tænk også på dem uden netforbindelse

”Ifølge Miljøstyrelsen 
står brændeovnsrøg 
for hele 70 procent af 
den samlede danske 
partikeludledning.

En forudsætning for miljøpunktets øvrige arbejde 
er strategiske samarbejder med andre aktører og 
synliggørelse af projekterne. Miljøpunkt Østerbro 
er både facilitator af andres gode idéer og aktør 
på egne projekter. Vi skal dokumentere, synliggø-
re og kommunikere resultater og processer ud-
adtil. 

I 2020 har miljøpunktet været meget aktivt på 
sociale medier, og været omtalt i lokalavisen ved 
14 tilfælde. Det har været med til at eksponere 
det lokale miljøarbejde, og samarbejdet mellem 
lokaludvalget og miljøpunktet. Vi er som lokal ak-
tør både faglig sparringspartner og katalysator i 
en stærk dialog med især relevante parter i Kø-
benhavns Kommune. Miljøpunktet støtter op om 
og deler kommunens miljøinitiativer med vores 
målgrupper. 

Formidling, synlighed og netværk 
      

Formål med aktiviteter

• Synliggørelse af det lokale miljøarbejde, 
herunder også indsatser, der er foretaget 
af Østerbro Lokaludvalg og andre lokale 
aktører. 

•  At motivere bydelens borgere og erhverv 
til at deltage i årsplanens indsatser og 
hermed bidrage til en mere bæredygtig 
adfærd. At skabe dialog om væsentlige 
miljøemner.

• Støtte op om København Kommunens 
Miljøpolitik, handleplan for FN´s 17 
verdensmål og plan for et CO2-neutralt 
København i 2025 

Miljøpunkt Østerbro skriver klummer om aktuelle emner til Østerbro Avis

Miljøpunktets nye hjemmeside er en platform for dokumentationen af 
det lokale miljøarbejde

Deltagelse i bydelsevents er en god mulighed for at nå ud til lokale 
borgere
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Løbende deltagelse i møder, konferencer og aktiviteter, 
der vedrører bydelen eller forvaltningen

Deltage i 3 bydelsarrangementer, (i direkte dialog med 
mindst 150 deltagere) 

Bidrage til kommunale kampagner om kommunens 
miljøtiltag

Udsende 10-12 nyhedsbreve

8-10 omtaler i Østerbro Avis og andre medier

Løbende opdateringer på Facebook og Instagram, (SoMe)

Løbende opdateringer og dokumentation af det lokale 
miljøarbejde på hjemmeside

Udarbejde en hjemmeside, der afspejler indsatsområder-
ne i samarbejdsaftalen med lokaludvalget

Udarbejde en strategi for fundraising

Søge midler til lokalt miljøarbejde hos 2 eksterne fonde

Deltagelse i: 
• Klimakonference arrangeret af Københavns Kommune. Miljøpunkt Øster 
 bro var inviteret til at bidrage med inspiration til at reducere madspild 
• Konference med Københavns Kommune, lokaludvalg og miljøpunkter om   
 borgerinddragelse ift. 2025 målene, afholdelse af oplæg
•  Konference om plastik og genanvendelse på Johan Borups Højskole
• Informationsmøde om Tour de France 
• Møder med Nordhavns Naturvenner
• Stiftende generalforsamling for Kultur på Østerbro og festivalen Østerbro  
 Åben 
• Netværksmøder med miljømedarbejdere fra forskellige lokaludvalg, TMF  
 og andre miljøpunkter

•  1 Klimafestival i Kildevældsparken, ca. 50 deltagere
•  1 Jagtbytte i samarbejde med Kildevæld Kulturcenter, Makulator, Teater  
 Hund, Kildevældsparkens legeplads. Bytteaktiviteter og quiz. Ca. 100   
 personer lagde vejene forbi 

Aflyst pga corona: 
• Østerbro Weekend
• Kulturhavn Festival
• Grøn KBH (grøn messe)

Kampagner og formidling fra KK:
• Mad-uden-spild kampagnen
• Affaldssorteringskampagne (hvor rent skal det være?)
• Genbrug din gamle cykel
• Delt opslag om genbrugsstationer, storskrald, byttehylder m.m.
• Partnerskabstræer delt på hjemmeside og i nyhedsbrev
• Nyhedsbrev og SoMe støtte til cykelreparation på Nordhavns Nærgen  
 brugsstation
• HOFOR sommerluk-kampagne

Udsendt 10 nyhedsbreve

18 omtaler (14 i Østerbro avis, 1 i Altinget, 1 i Berlingske Tidende, 1 i P1 orientering 
og 1 i Politiken). Vi var nødsaget at undlade at sende  sende pitch til lokalavis et 
antal gange, fordi vores arrangementer allerede var ”udsolgt” på forhånd.

I løbet af 2020 har vi fået 600 nye følgere på sociale medier. I sær har kålquiz, virtu-
el guidet tur og affaldsindsamling hver for sig resulteret i stor bevågenhed. 

Ja

Hjemmesiden har været en høj prioritet, hvor vi har brugt mange ressourcer på 
at opdatere eksisterende indhold og nye artikler og guides, der kan inspirere til en 
bæredygtig livsstil. Det er samtidig vores primære platform for at dokumentere det 
lokale miljøarbejde.

Ja

Miljøstyrelsens affaldsindsamlingspulje (bevilget)
Veluxfonden (afslået)
Friluftsrådets corona lynpulje (Spis dit østerbro, bevilget)
KK Partnerskaber (bevilget)

Key Performance Indicators Leverance
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Debatmøde om luftforurening og brændeovne
Brændeovnen spreder ikke kun hygge og varme, men også store 
mængder skadelige partikler. Der var stærke holdninger og stor 
spørgelyst, da miljøpunktet og Østerbro Lokaludvalg fyrede op til de-
batmøde om brændeovne.

Affaldsindsamling ved søerne
Miljøpunktet og lokaludvalget har i 2020 støttet op om flere borger-
initiativer til affaldsindsamling. Her ved søerne, hvor nogle hverdags-
helte har iført sig waders for at befri søen fra skrald i februarblæsten.
Lokaludvalget serverede varme drykke.

Skraldejagt sammen, men hver for sig
Østerbroerne tog godt imod vores ‘fælles men hver for sig’ skraldejagt under Corona-nedlukningen i marts. Der blev gået ture og samlet affald til 
den store guldmedalje. Især cigaretskodder og take-away emballage fyldte poserne op. Men der blev også fundet mystiske ting mellem brosten 
og buske, som batterier og en stegepande. Samtidig deltog de i konkurrencen om gavekort til Østerbros lokale, bæredygtige butikker eller cafeer. 

Virtuel guidet tur
Mange fulgte med, da Miljøpunkt Østerbro under nedlukningen 
guidede til tur ud i det grønne på Østerbro og i Nordhavn

Jagtbytte
Miljøpunktet var medarrangør, da den store skattejagt efter gen-
brugslegetøj gik løs i i Kildevækdparken
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Virtuel planteworkshop
Mens foråret piblede frem alle steder, var samfundet lukket ned. Mil-
jøpunktet måtte aflyse planteworkshops, men vores SoMe følgere 
kunne  blive klogere på at indrette en grøn altan - uanset om den 
vender mod nord, syd, øst eller vest, står i skygge eller sol. 

Håndvask uden uønsket kemi
Vaske, spritte, vaske, spritte. Vi vasker hænder meget oftere end vi 
plejer, og det udsætter os for flere kemiske stoffer end normalt. Mil-
jøpunktet lavede flere guides i 2020, bl.a. til hvordan vi passer på 
både vores hud og miljøet, når vi skal passe på hinanden.

Ture til det vilde Østerbro
Bynaturvandringer til Nordhavnstippen var et tilløbsstykke i 2020. Der var ventelister til at deltage, så miljøpunktet måtte arrangere ekstra ture. 
Her kan man opleve “Østerbros glemte vildmark”, blive klogere på områdets spiselige planter, og høre om Nordhavns Naturvenners arbejde for at 
der skal etableres en stor naturpark i området.  

Bat-Nat i Fælledparken 
Da samfundet igen begynte at åbne op, kunne vi  genoptage de meget 
efterspurgte guidede ture til bydelens bynatur. Blandt andet guider vi 
til flagermusenes gemmesteder i Fælledparkens trækroner.

Spis dit Østerbro  
Hvordan smager skvalderkål? Hvad er sammenhængen mellem by-
natur og FN’s verdensmål? Og hvad er reglerne egentlig for, hvor og 
hvad man må sanke i byen? Det bliver lokale skolebørn klogere på 
med det nye undervisningsforløb `Spis dit Østerbro´.
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To pengeskabe, en scooter og tre cykler...
... var blandt de store skraldefund til junis affaldsindsamling i Kildevældsparken. Kildevæld Kulturcenter sørgede for udstyr og is, Skraldejagt kom 
med bingo og musik, Østerbro Lokaludvalg havde sørget for en lækker kaffevogn, SkraldeFest havde præmier og pynt, Plog and Play hoppede i 
vandet og hjalp skraldefiskerne og Kildevældsparkens Legeplads gav alle ly for regnen og sørgede for at affaldet blev hentet.
Miljøpunktet sørgede for grej, snacks og affaldsquiz. 

Østerbro Guide til bæredygtig handel og steder
Miljøpunkt Østerbro guider på hjemmeside og sociale medier til de 
bæredygtige aktiviteter, shoppingmuligheder osv. i bydelen. 

Byvandring i Klimakvarter
Guidet tur i Sankt Kjelds Kvarter sammen med Miljøpunkt Østerbro 
og HOFOR. Klimasikring og byfornyelse har forvandlet kvarteret fra 
asfaltørken til grønt byrum med plads til både biodiversitet og regn-
vandsopsamling. 

Østerbro Lånehøns
Bella og hendes familie på indre Østerbro er glade for Østerbro Låne-
høns. Hønsene har i en periode stået på Kildevældparkens legeplads, 
hvor forskellige borgere og institutioner skiftedes til at passe hønsene 
i en rotationsordning. Og hønsene gik frit rundt på legepladsen til stor 
glæde for de besøgende.

Oplæg om klimatilpasning
Til miljøpunktets årsmøde kunne man blive klogere på mulighederne 
for klimatilpasning i gården, da vi havde inviteret en projektleder 
for Fremtidens Gårdhaver i Københavns Kommune, til at komme og 
fortælle om klimatilpasning og grønne gårde.
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Konference om trafik, trængsel og trafik-øer
Vi skal stå tidligt op, hvis vi skal nå målet om gøre København 
CO2-neutral inden 2025. Heldigvis er der mange mulige redskaber 
at tage i brug, som blev diskuteret til konferencen i september, som 
blev afholdt i samarbejde med forumet for Klima, trængsel og sund-
hed.

Kampagne mod madspild
Miljøpunktet støtter op om kommunens forskellige kampagner til gavn 
for miljøet. Kampen mod madspild er en hjertesag for miljøpunktet.

Plastikposefrit Østerbro
Sammen med lokaludvalget arbejder vi for at blive fri for plastiksposer 
på Østerbro. Elever fra Pumpestationen og B29 har syet de første poser, 
Makershirt har doneret 120 poser med fejltryk fra deres produktion og 
borgere i løbet af året doneret deres overskuds-muleposer.

Film om trafik og trængsel
Miljøpunktet har produceret en kort film, der forklarer konceptet med 
trafik-øer, i forbindelse med trafikkonferencen i september. 

Østerbro ta´r skraldet
I foråret byggede svanerne i Fælledparken endnu en gang reder ud af affald. Derfor stævnede vi i november mod Fælledsøen i Fælledparken og 
gik på jagt efter skrald i sø og på land. Også Svanemølle Strand blev renset i 2020.
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Konference: Hvordan involverer vi borgerne i at opnå 2025-målene? 
Miljøpunket deltog sammen med lokaludvalget i konferencen, hvor 
Københavns Kommunes klimasekretariat fik kvalificeret sparring på, 
hvordan man kan skabe deltagelse hos borgerne. Miljøpunktet bi-
drog med oplæg om det lokale miljøarbejde

Klimafestival   
Til Kildevæld Klimafestivalsøndag i oktober, blev der stillet skarpt på 
klima, forbrug og genbrug – og projektet Plastikposefrit Østerbro. 
Man kunne være med til at give nyt liv til gamle muleposer, duge 
eller t-shirts med stoftryk af parkens blade, kogler og grene. 

ReFashion Days
I dagene op til årets store forbrugsfest, Black Friday, satte Østerbro 
Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro fokus på tøjspild og bæredygtigt 
tøjforbrug. Det skete med Østerbros helt egen minifestival ’Re-Fash-
ion Days’, derblev afholdt i Villa Kultur på Krausesvej. 

ReFashion Days  
Temaet for festivalen var: “Buy Less  - Choose Well  - Make it Last”.
Over tre dage kunne man deltage i  række gratis foredrag og en en-
kelt workshop, hvor man fik hjælp til at  gå sit tøjforbrug efter i søm-
mene og blive klædt på til at vælge en mere bæredygtig garderobe.
 

Til (fortsat) kamp mod madspild
På trods af, at det går en smule fremad i Danmark, er madspild fort-
sat en massiv udfordring. Miljøpunktet underviser skolebørn i hele 
København i at undgå madspild og anskueliggør sammenhængen 
medllem at mindske madspild og arbejdet for verdensmål nr. 12.

Snart er det (bæredygtig) jul på Østerbro! Kom og oplev julemagien, når 
Teater Hund, Østerbro Lokaludvalg, Kultur Ø og Miljøpunkt Østerbro 
gentager succesen og inviterer til et bæredygtigt og coronavenligt jule-
arrangement for hele familien. Det foregår på Krudttønden lørdag d. 28. 

Æblemosteri til udlån
Der går millioner af ton frisk frugt til spilde i danske haver hvert ef-
terår, fordi haveejerne ikke når eller kan spise hele høsten. Også på 
Østerbro er der mange æbler, mest i borgernes private haver, men 
også i lokalmiljøet. Derfor kan borgere og institutioner låne et æble-
mosteri i miljøpunktet, når det er sæson.
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HOFOR kampagne
De færreste er klar over, at der ligger et stort sparepotentiale gemt 
i kælderens mørke varmecentral. Men med få simple greb kan din 
boligforening spare betydeligt på varmeregningen – og samtidig ud-
lede mindre CO2

Naboworkshop om Strandboulevarden
Der er med skybrudsprojektet ikke afsat midler til legepladser, bold-
bur, borde eller bænke. Men projektet er designet til, at der vil kunne 
bygges videre, når skybrudsløsningerne er etableret. På workshop-
pen kunne der derfor tænkes fremtidige udviklingsmuligheder og 
ønsker for det kommende byrum ind.

Brand audit
Carlsberg, Prince, Kings og Marabou var nogle af de brands, der blev fundet flest af til World Clean Up Day i København i september. I år blev der 
nemlig ikke bare samlet affald. Hundredvis af frivillige deltog også i Københavns første skralde-blitz, hvor indsamlet affald blev talt og registreret 
efter producent. Målet med Skralde-blitzen var at sætte fokus på virksomhedernes ansvar for de stigende mængder affald, der havner i naturen, 
byrummet og havet.

Bæredygtig jul på Østerbro
I 2019 gik lokaludvalget og miljøpunktet sammen med Teater Hund om at lave et  julearrangement på Krudttønden. I 2020 blev succesen gentaget 
i en coronavenlig version. Miljøpunktet plantede kål i plantekasserne foran Krudttønden, som et led i at skabe fokus på selvforsyning og årstidens 
grøntsager. Vi holdt et kort oplæg om den bæredygtige julemad for de fremmødte, og der blev efterfølgende quizzet om kål og sæsonens fødevarer 
med 10 lækre måltidskasser fra ØsterGRO som præmie til de heldige vindere.
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ÅRSREGNSKAB 2020
for fonden  Miljøpunkt Østerbro

Masnedøgade 20, 2100 København Ø
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Miljøpunkt Østerbro.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med fondens fundats, Lov om fonde og visse foreninger samt god
regnskabsskik.

• Der er ikke i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået
tab eller tabsrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af fondens indtjening eller finansielle stilling.

• Fondens kapitalberedskab anses for tilstrækkeligt til dækning af fondens fortsatte drift i det kommende
regnskabsår 2021.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af
fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Vi kan efter vores bedste overbevisning bekræfte følgende forhold:

• Samtlige aktiver, der tilhører fonden er indregnet i balancen. Disse er til stede og er forsvarligt værdiansat.

• Vi har vurderet at vi overholder reglerne i persondataloven, samt at vi er informeret om at JVBM Revision
ApS opbevarer vore data i 5 år i henhold til revisorlovgivningen m.m. 

• Fondens aktiver er ikke pantsat, behæftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det i årsregnskabet
anførte.

• Samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der påhviler fonden, er forsvarligt opgjort og
indregnet eller oplyst i årsregnskabet.

• Der er ikke verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager m.v. ud over de i årsregnskabet
anførte.

• Fonden har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at fondens aktiver og hele fonden skønnes rimeligt
forsikringsdækket i skadessituationer.

• At der ikke indtil underskriftstidspunktet er afdækket besvigelser eller formodning om besvigelser mod
fonden.

• Fonden har i regnskabsåret ikke modtaget kontante betalinger over kr. 50.000 eller derover, hvad enten disse
kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne, eller der er tale om én samlet
betaling.
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Ledelsespåtegning, fortsat

København, den 16. marts 2021

Ledelse:

Sara Jörn
Centerleder

Bestyrelse

Joánnes Jørgen Gaard Mette Mertz Birgitte Hoffman
(formand) (næstformand)

Janne Foghmar Finn Kristiansen Annagrethe Ottovar

Ali Jamili Magdalena Szymanski Jens Peter Mortensen

Adelina Zych Ebbe Schultze
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Miljøpunkt Østerbro

Konklusion

Grundlag for konklusion

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Miljøpunkt Østerbro for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter fondens fundats samt Lov om fonde og visse foreninger.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2020 i overensstemmelse med fondens fundats samt Lov om fonde og visse foreninger.

Vi skal henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde
regnskabsbestemmelserne i fondens fundats. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med fondens fundats samt Lov om fonde og visse foreninger.Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

København, den 16. marts 2021

JVBM REVSIONS ApS
Godkendte revisoer
CVR.nr. 36 97 29 12

Jens Vadekær
Statsautoriseret revisor mne.nr. 33249

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af fondens interne kontrol. 
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover: 

• Konkluderer vi, om fondens bestyrelse udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere
kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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2020 2019
Note kr. kr.

1 Driftstilskud fra Østerbro Lokaludvalg               715.624               706.162 
2 Andre tilskud               780.940               654.500 

Indtægter i alt 1.496.564 1.360.662

3 Lønudgifter 289.873 312.512
4 Øvrige personaleomkostnigner 42.656 7.657
5 Kontorholdsomkostninger 139.061 143.897
6 Lokaleomkostninger 110.357 104.423
7 Andre omkostninger 13.840 10.369

Publikationer og hjemmeside 13.444 16.527
8 Aktiviteter/projekter 897.375 767.169

Renteomkostninger 3.394 2.103
Omkostninger i alt 1.510.000 1.364.656

Årets disponible resultat -13.436 -3.994

Til disposition
Overført til fri kapital -13.436 -3.994
Overført fra fri kapital 0 0
Disponeret -13.436 -3.994

Resultatopgørelse 2020
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2020 2019
Note kr. kr.

Aktiver 

Driftsmateriel og inventar                      294                   3.823 
Materielle anlægsaktiver                      294                   3.823 

Bankindestående 100.000 100.000
Grundkapital i alt 100.000 100.000

Periodeafgrænsningsposter 9.535 11.718
Tilgodehavende tilskud 63.440 0
Depositum 15.150 15.150
Kassebeholdning 506 506
Bankindestående  294.494 76.180
Aktiver til disposition i alt 383.125 103.554

Aktiver i alt 483.419 207.377

Passiver

Saldo den 01.01 100.000 100.000
Overført resultat 0 0
Grundkapital 100.000 100.000

Saldo den 01.01 -42.560 -38.566
Overført fra resultatopgørelse -13.436 -3.994

9 Disponibel kapital -55.996 -42.560

Egenkapital i alt 44.004 57.440

Skyldige lønomkostninger 240.400 85.578
Skyldige omkostninger 94.015 64.359
Periodeafgrænsningsposter 105.000 0
Kortfristet gæld i alt 439.415 149.937

Passiver i alt 483.419 207.377

Balance pr. 31. december 2020
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Noter
2020 2019

kr. kr.

Østerbro Lokaludvalg 715.624 706.162
715.624 706.162

Østerbro Lokaludvalg - Borgerrettede miljøaktiviteter 650.000 542.000
Afspændingspædagogernes Aftenskole 0 16.000
Miljøpunkt Amager 20.000 0
Barselsnetværk Hvidovre 2.500 0
FSB Boligselskab 0 1.500
Københavns Kommune, Børne- & Ungdomsforvaltning 150.000 175.000

-105.000 0
0 -80.000

40.000 0
23.440 0

780.940 654.500

Løn 877.635 814.615
30.105 85.173

114.609 106.987
7.375 8.523

52.700 0
0 0

1.082.424 1.015.299

-630.495 -585.711

-96.908 -117.076

-65.148 0
289.873 312.512

Modtagne indtægter udskudt til 2021 heraf kr. 30.000 grundet 
Covid 19

Borgerrettede miljøaktiviteter: 
Formidling, debatmøder, oplæg, workshops, ture, udlån, mm., 
indenfor indsatsområder for bynatur, regnvandshåndtering, 
luftforurening, affald og ressourceforbrug samt formidling og 
kampagner

Undervisning: 
Fornemmelse for mad, Generation Verdensborger, 
Plastikposefrit Østerbro og
Spis dit Østerbro
Østerbro tager skraldet

Tilgodehavende tilskud ultimo, Miljøstyrelsen

Løn i alt

Note 1. Tilskud København Kommune

Note 2. Andre tilskud 

Note 3. Løn 

Feriepenge og regulering af feriepengeforpligtigelse

Tilgodehavende tilskud ultimo, Friluftsrådet

Pension 
Sociale omkostninger (barsel, AER mv.)

Lønrefusion 
Skyldig bonus

Tilgodehavende tilskud primo

Overført til projekter:
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Noter, fortsat

2020 2019
kr. kr.

0 0
29.875 0

979 1.248
11.427 0

375 6.409
42.656 7.657

299 731
12.453 11.578

4.538 4.458
560 667

22.064 24.748
10.240 2.700
10.473 0
31.250 32.875
20.672 19.745
11.529 23.209
14.784 23.186

200 0
139.061 143.897

102.823 93.654
0 83

Alarm 5.818 8.419
1.716 2.267

110.357 104.423

Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar

Revision 
Bogføring og regnskabsmæssig asststance

Vedligeholdelse

Rengøring

Husleje, inkl. el vand og varme

Abonnementer og kontingenter
Forsikringer (Bestyr., Arbejdsskade & erhvervsforsikring)
Diverse

Note 6. Lokaleomkostninger

Anskaffelser af IT udstyr

IT-udgifter

Kontorartikler
Telefon og internet

Transport
Uddannelse
Fortæring

Øvrige personaleudgifter
Personaleomkostninger i alt  

Note 5. Kontorholdsomkostninger

Fotokopiering, Porto og Fragt og gebtrer
Faglitteratur

Forplejning købt  hos udlejer

Note 4. Øvrige personaleomkostninger
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Noter, fortsat

2020 2019
kr. t.kr.

9.222 6.904
3.500

0 1.758
1.119 1.707

13.840 10.369

708.410 638.635

123.817 118.106

0 10.428
65.148 0

897.375 767.169

Note 9. Disponibel kapital 
Det påhviler fonden at tilbagebetale ikke-forbrugt tilskud fra Københavns Kommune, såfremt til-
skuddet ikke anvendes senest i året efter regnskabsåret. Indestående i dispositionsfonden anses  
for forbrugt før forbrug af årets tilskud, jfr. tilskudsbestemmelserne fra Københavns Kommune.

Borgerrettede miljøaktiviteter: 
Formidling, debatmøder, oplæg, workshops, ture, udlån, mm., 
indenfor indsatsområder for bynatur, regnvandshåndtering, 
luftforurening, affald og ressourceforbrug samt formidling og 
kampagner

Barselscafe  

Note 7. Andre omkostninger
Mødeudgifter

Repræsentation 
Gaver

Note 8. Aktiviteter / projekter

Undervisning: 
Fornemmelse for mad, Generation Verdensborger, 
Plastikposefrit Østerbro og Spis dit Østerbro

Østerbro tager skraldet

Leje af lokaler
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Driftsregnskab
2020

kr.

Indtægter

Østerbro Lokaludvalg               715.624 

Omkostninger

              289.873 
Husleje               110.357 
Revisor, bogholder                 51.922 
Kontorhold, IT, forsikring, fragt, kurser               157.080 
Nettorenteomkostninger                   3.394 
Omkostninger i alt 612.625

Resultat drift 102.999

Projektregnskaber

Indtægter
Østerbro Lokaludvalg  - Borgerrettede miljøaktiviteter               650.000 
Indtægter i alt               650.000 

Omkostninger
Borgerrettede miljøaktiviteter               708.410 
Undervisning               123.817 
Omkostninger i alt 832.227

Resultat -182.227

Centerledelse, fundraising, efteruddannelse, formidlingsaktiviteter og 
bydelsevents
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Projektregnskaber, fortsat
2020

kr.

Barselsnetværk Hvidovre                   2.500 
Miljøpunkt Amager                 20.000 
FSB Boligselskab                         -   
Københavns Kommune - Teknik- og Miljø               150.000 

Periodisering primo                         -   

Modtagne indtægter udskudt til 2021 heraf kr. 30.000 grundet Covid 19              -105.000 

Tilgodehavende tilskud ultimo, Miljøstyrelsen                 40.000 
Tilgodehavende tilskud ultimo, Friluftsrådet 23.440
Indtægter i alt 130.940

Omkostninger

                65.148 
Omkostninger i alt 65.148

Resultat 65.792

Indtægter i alt projekter               780.940 
Omkostninger i alt projekter               897.375 

Resultat projekter -116.435

Undervisning: 
Fornemmelse for mad, Generation Verdensborger, Plastikposefrit 
Østerbro, Spis dit Østerbro og Østerbro tager skraldet.

Undervisning: 
Fornemmelse for mad, Generation Verdensborger, Plastikposefrit Østerbro, 
Spis dit Østerbro og Østerbro tager skraldet.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Indtægter
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Omkostninger

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gæld
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Periodafgrænsningsposter 
Periodafgrænsningsposter under passiver omfatter forudbetalte tilskud vedrørende næste regnskabsår.

Der er ved opstilling af årsregnskabet anvendt god regnskabsskik og herunder almindeligt anerkendte
principper.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med fondens fundats samt Lov om fonde og visse
foreninger.

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omkostninger
der vedrører projekter med bevilling i 2021 indregnes som periodeafgrænsningsposter. Fondens udlæg
for omkostninger til projekter indregnes netto som projektomkostning.
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