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Se kæmpedronen der er bygget af fire unge ildsjæle fra Brønderslev

Fredag den 28. august kl. 14.00 - Airflight, Saltumvej 25 i Brønderslev

Fra drøm til virkelighed. Hør historien bag Airflight, få mere af vide om mulighederne og se prototypen af quadcopteren der kan bære et menneske.



Bæredygtighedsfestival 2020 - Brønderslev kommune
4

B
R

Ø
N

DERSLEV KOMMUN
E

Festival

BÆRE
DYGTIG
HEDS

Fremtidens transportmiddel bliver droner 
eller rettere sagt en quadcopter.
Det tror fire lokale unge mænd fra Brønder-
slev fuldt og fast på. Så meget at de selv 
har udviklet en af slagsen, som kan løfte et 
menneske. De tør godt drømme stort. Blandt 
andet tror de på at deres quadcoptere vil 
blive flyvende attraktioner i guds eget land, 
som folk kan flyve rundt i under kontrollerede 
forhold.
Den 28. august kan du se vidunderet med 
egne øjne.  
Her kan du også høre den fantstiske historie 

om fire unge knejter der lever deres drøm ud 
om at skabe noget unikt.

Biogas, el og hybrid
Samme dag og sted vil man kunne opleve el- 
og hybrid biler fra Ford, Toyota og Peugeot.
Her kan man se de forskellige modeller og få 
et indtryk af hvad bilerne kan.
Brønderslev Kommune og AVV vil ligeledes 
være til steder blandt andet med en debat 
om affaldssortering og konkurrencer.
Efter at de fire quadcopter gutter har ”været 
på scenen” vil Arriva fortælle om deres erfa-

ringer med biogas busser.
Her kan man få et indtryk af fordelene ved 
busserne der er i fuld drift i hele nordjylland 
og som bliver opladet i Brønderslev.
Der vil naturligvis være mulighed for at kigge 
nærmere på en af busserne.

Det hele foregår hos Airflight, Saltumvej 25 
i Brønderslev (Samme lokaler som huser 
Pedershaab) og starter med Airflight foredrag 
kl. 14.00.
Den højtflyvende event slutter kl. 17.00.

4 unge ildsjæle satser på quadcopteren

Har du nogensinde set en quadcopter?
Ellers har du chancen den 28. august, hvor der også 

kan opleves biogasbus samt el- og hybridbiler

I samarbejde med Dronninglund 
Gymnasium arrangerer FN for-
bundet et arrangement for sko-
lens elever. Det består af:
Introduktion til verdensmålene 
ved FN-forbundets skoletjeneste.
Politisk debat  om verdensmå-
lene, klimalov og kommende 
klimahandlingsplan med:

Minister for udviklingssamarbejde 
Rasmus Prehn
Folketingsmedlem for de konser-
vative Per Larsen
Folkeringsmedlem for Enhedsli-
sten Peder Hvelplund 
Folketingsmedlem for Venstre 
Torsten Schack Pedersen

FN Forbundets skoletjeneste 
kommer gerne på besøg på fol-
keskoler, gymnasier og højskoler 
og holder foredrag eller afvikler 
rollespil.

Tjenesten består overvejende af 
unge frivillige, som laver rollespil 
og oplæg, der er med til at give 
eleverne en forståelse for FN og 
internationale forhold - og ikke 
mindst en bevidsthed om den 
globale verden, de er en del af.
Alt sammen med udgangspunkt 
i FN’s arbejde med klima, udvik-
ling, menneskerettigheder samt 
fred og konfliktløsning - og ikke 
mindst Verdensmålene.
Man varier undervisningen med 
spændende rollespil om internati-
onale problematikker, der hjælper 
elevernes forståelse for FN og 
internationale forhold gennem leg 
og læring.

Vil du høre mere, så kontakt 
formand Finn Reske- Nielsen på 
finnreskenielsen@gmail.com.

Du er aldrig for ung til at ændre verden.
Børn og unge på alle breddegrader – også i Danmark – er i fuld gang med at lære  
om Verdensmålene og arbejde med løsninger på klodens udfordringer.

FN Forbundet  og
gymnasie sætter focus 
på de 17 verdensmål
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Den 1. maj blev der sat 16 nye biogasbusser 
på vejene i Region Nordjylland. Arriva har 
derfor nu 30 biogasbusser kørende på de 
nordjyske veje.
Busserne er 100 pct. CO2-neutrale, da de 
kører på certificeret biogas, og hver bus 
sparer klimaet for ca. 114 tons CO2 årligt 

sammenlignet med en almindelig dieselbus.

 De nye biogasbussen er en del af Region 
Nordjyllands mål om, at den kollektive trafik 
skal være emissionsfri inden 2030. De er 
derfor et vigtigt skridt i den grønne omstilling.

www.a r r i va .dk

100 % CO2-neutrale busser
Fredag den 28. august kl.15.00 hos Airfilght, Saltumvej 25, Brønderslev
Arriva fortæller omkring brug af biogas og effekten af busser der oplades på Saltumvej i Brønderslev
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Bæredygtigt tæppe redder liv i havet

Garant i Brønderslev er også 
med på bæredygtigheden. 
Blandt andet med tæppe-
kollektionerne fra Ege og
Sedna.

Garant i Brønderslev kan præsentere flere 
bæredygtige kolektioner.
 - Sedna-kollektionen er en spændende ny-
hed på mange måder, men især er vi stolte 
af seriens bæredygtige tilgang. Tæpperne er 
udelukkende fremstillet i Econyl-regenereret 
nylon spundet af genanvendte fibre fra bl.a. 
fiskenet. Som noget helt unikt er tæppernes 
mellemvæv og bagside også fremstillet af 
genanvendte materialer. Du får altså et 100 
procent gennemført bæredygtigt produkt, 
fortæller Henrik Pedersen fra Garant Brønder-
slev.

Nettene er gamle net der er tabt i havet, og 
som udgør en væsentlig risiko for dyrelivet.
På den måde redder man også liv i havet.
Ud over den miljømæssige bonus, er Sedna 
tæppet slidstærkt og nemt at vedligeholde.
- Og så bliver man overrasket over hvor blødt 
tæppet er, ja det er faktisk ultrablødt.

Ege tæpper er også med
Også den danske tæppeproducent Ege Tæp-
per er med på beatet.
Ja faktisk er producenten en af de bedste i 
verden til det med bæredygtighed.

- Ege er 100% certificeret, og blandt verdens 
absolut førende, når det kommer til bære-
dygtige og miljøvenlige tæpper.
Henrik Pedersen kan faktisk fortælle at ingen 
anden virksomhed nogensinde er gået så 
hurtigt fra et 0 til 100% Cradle to Cradle cer-
tificeret sortiment. Og på tværs af alle lande 
og brancher ligger Ege Carpets på 4. pladsen 
for virksomheder med samlet set flest bære-
dygtige certificeringer.
- Og vel og mærket uden at Ege er gået på 
kompromis med kvalitet og design, slutter 
Henrik Pedersen.

RTE A/S har siden starten i 2009 opført 
byggerier til erhvervslivet i det meste 
af landet. Basen har dog altid været i 
Brønderslev, og de nære relationer til de 
nordjyske virksomheder er stadig en af 
drivkræfterne bag.

Den grønne omstilling er et fælles ansvar, 
også for erhvervslivet – vi er alle forpligtet 
til at gøre hvad vi kan. Det kræver en 
målrettet indsats, samarbejde, og vilje til 

forandring, og det kræver ikke mindst et 
opgør med vanetænkning og tradition.

Som bygningsentreprenør står vi dagligt 
med byggeprocesser, der kræver omtanke 
og respekt for både miljø og mennesker, 
og her har vi mulighed for at gøre en 
forskel. 

Hos RTE A/S arbejder vi med løbende 
forbedringer af vores byggeprocesser, 

med henblik på at minimere spild af byg-
gematerialer og affald på byggepladsen. 
Vi arbejder med løbende forbedringer 
indenfor logistik, materialer og værktøj, 
så vores medarbejdere kan arbejde bedre, 
mere effektivt og mere sikkert.  

Når vi bygger for vores kunder, hjælper 
vi med at skabe de rigtige rammer til en 
sund, og bæredygtig vækst.  

Bæredygtighed i alle faser – byggeri – økonomi – samarbejde

RTE – Projekter, der bygger fremtiden

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S  |  Håndværkervej 16, 9700 Brønderslev  |  Tlf. 98 17 17 00  |  info@rte.dk  |  www.rte.dk 
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Kvalitet

Troværdighed

Forudseenhed

Værdiskabelse

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S  |  Håndværkervej 16, 9700 Brønderslev  |  Tlf. 98 17 17 00  |  info@rte.dk  |  www.rte.dk 

Med base i Brønderslev har RTE A/S i de sidste 11 
år opført byggerier til flere typer virksomheder 
i dansk erhvervsliv. Fra landbrugsbyggerier over 
produktions- og lagerhaller til detailbutikker og 
topmoderne pakkecentraler, har vi over årerne 
tilegnet os en alsidig viden og erfaring indenfor 
erhvervsbyggeri.

Et miljøbevidst erhvervsliv er fundamentet for 
sund vækst i vores fælles fremtid. Det ser vi som 
en fælles forpligtelse, og derfor er bæredygtighed 
også et omdrejningspunkt i RTE A/S’ byggepro-
jekter. Det afspejler sig i de af FNs 17 verdensmål, 
vi har valgt som strategiske pejlemærker for 
fremtiden: bæredygtig energi, økonomisk vækst, 

industri og innovation, samt partnerskaber for 
handling.

Et bæredygtigt byggeri handler naturligvis om 
miljøbevidste valg, og i vores optik også om, at 
vi finder den helt rigtige løsning for fremtiden, 
gennem et ægte, åbent og tillidsfuldt samarbejde 
med kunden. På denne måde kan vi skabe de 
bedste vækstbetingelser for de virksomheder, vi 
bygger for.

Den rigtige løsning kan findes i valget af mate-
rialer, der kræver minimalt vedligehold og som 
har mindst mulig klima- og miljøpåvirkning i 
både opførelsesfasen og driftsfasen. Det kan være 

et byggeri, hvor der er tænkt over fleksibiliteten 
til fremtidig vækst og nye arbejdspladser. Det 
kan være byggerier med nytænkende løsninger 
indenfor bæredygtig energi. Fælles for dem alle er, 
at vi sammen med kunden træffer et bevidst valg 
til gavn for vores fælles fremtid.

Med omhu og omtanke bestræber vi os hver dag 
på at leve op til vores kerneværdier – kvalitet – 
troværdighed – forudseenhed og værdiskabelse. 
Ved at bygge med god håndværksmæssig kvalitet, 
have tillid til hinanden, og sammen med en
effektiv og fremsynet tilgang til arbejdsproces-
serne, der skaber vi sund og bæredygtig værdi for 
vores kunder og os selv - lige fra første spadestik.

Projekter der bygger 
fremtiden
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www.avv.dk

Har du styr på din affaldssortering, eller trænger du til at 
blive lidt klogere? 

Så skal du kigge forbi Saltumvej 25, Brønderslev, fredag 
d. 28/8 fra kl. 13.00 til 17.00, hvor du kan prøve vores af-
faldsquiz og vinde gavekort til AVV’s Genbrugsbutik, samt 
shoppe bæredygtigt i vores pop-up-shop. 

Bæredygtige læderprodukter og 
spændende og håndplukkede 
genbrugsvarer. 

AVV’s projekt Godt Gjort stiller 
op med flotte og lækre læder- og 
genbrugsvarer direkte fra hjertet af 
Vendsyssel. 

Kom med ind og oplev hvor-
dan vi, hos Gamle Mursten 
Nord, renser murstenene og 
se, hvad de kan bruges til i 
moderne byggerier. Få fortæl-
lingen og se hvordan de gamle 
sten både kan pryde vægge og 
gulve.

Tirs. 25/8 kl. 17.00 - 18.00
 
Fre. 28/8 kl. 17.00 - 18.00 

For tilmeldning: 69 16 03 77
Adr.: Agdrupvej 3, 9700 Brønderslev

KONKURRENCER

POP-UP-SHOP

RUNDVISNING

TA’ MED PÅ

ENERGIRUTEN
Følg energiruten og bliv klogere på energi-
udvindelse i Brønderslev fra tørv til sol og flis.
Mandag d. 26. august åbner Borgmester Mikael 
Klitgaard ruten på Øster Kærvej.
Alle er velkomne. 
Der er frisk frugt og vand til alle, der møder op.

Energiruten er udviklet i et samarbejde mellem Brønderslev forsyning og Museum MOSS.

Oplev
Energiruten 
under hele Bæredygtigheds-festivallenØster Kærvej i Brønderslev

Officiel 
åbning 

mandag 
d. 26. august 

kl. 10

Fælles
gåtur

Torsdag den 27. august kl. 14.00

Borgmester
Mikael Klitgaard
sætter gåturen

i gang
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De såkaldte Verdensmål for bæredygtig 
udvikling, som er vedtaget i FN, er i dag en 
del af grundlaget for Brønderslev Forsynings 
virke. De i alt 17 Verdensmål handler om, 
hvordan udviklingen - globalt og lokalt – spo-
res ind i mere bæredygtig retning. Emner 
som rent vand, sanitet, sunde vandmiljøer, 
fossilfri energi og klimasikring er omfattet af 
Verdensmålene. Det betyder bl.a., at hver 
gang Forsyningen sparer på energien, sorte-
rer affald bedre, renser spildevandet korrekt 
eller undgår vandspild i ledningsnettet, så 
bidrager man en lille smule til at Verdensmå-
lene indfries.

Særlig arbejder Forsyningen med verdensmå-
let om rent vand (nr. 6) og med målet om 
bæredygtig energi (nr. 7). Disse to emner er i 
forvejen en del af Forsyningens DNA.

Hvert år laver man en opfølgning på en lang 
række parametre for at man selv, bestyrelsen 
og omverdenen kan se, hvordan det går med 
at opfylde de mål, som fremgår af deres stra-
tegi. På Forsyningens hjemmeside kan man 
følge udviklingen.

Indsats mod vandtab
Som et eksempel på et sådant mål kan 

nævnes indsatsen for at nedbringe vandtabet 
i vandledningsnettet. Her har en lang og fo-
kuseret forbedrings- og overvågningsindsats 
nu ført til, at Brønderslev Forsynings vandtab 
i dag ligger langt under gennemsnittet på 
landsplan. Vandtabet i 2019 var på kun 4% 
af den udpumpede mængde, hvor landsgen-
nemsnittet ligger på ca. 8%.

Energitab i fjernvarmesystemet
Et andet eksempel er opnåelse af en bedre 
energieffektivitet i fjernvarmenettet. Hver 
gang der cirkulerer varmt fjernvandvand 
rundt til husene, vil der ske et tab af ener-
gi til omgivelserne. Det gælder selvfølgelig 

om at gøre dette tab mindst muligt. Hér har 
Forsyningen på få år reduceret det såkaldte 
ledningstab fra ca. 27% af til 22%. Målet er 
at komme endnu længere ned!

Ny sti til Verdens Ende
Et tredje element er det fysiske aftryk, Forsy-
ningen sætter i byen med deres anlæg. Her 
har de i forbindelse med det nye flisværk i 
Sydbyen etableret en ”Energirute”, hvor man 

til fods kan kom rundt i naturen omkring 
værket. Offentligheden kan blandt andet 
komme helt tæt på anlægget via en gangbro 
over hegnet og ind til et indkiks-vindue. En 
ny sti fra ”Energiruten” langs med banen og 
over mod ”Verdens Ende” ved Jyllandsgade 
er også med i projektet!

Bæredygtighed skal kunne måles

Brønderslev Forsyning arbejder ud fra et motto om, at bæredygtighed ikke blot skal være noget, 
man taler om. Nej, det skal rent faktisk kunne måles, om det går den rigtige vej.
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Få støtte til bæredygtige projekter

Konsulent fra LAG Nord besøger Wolf Camper butikken i Tårs onsdag den 26. august
Man kan få gode råd om hvordan man 
kan få støtte til bæredygtige projekter 
hvis man tager til Tårs den 26. august.
Tove Fønss fra LAG NORD vil nemlig være 
at finde i Wolf Camp Tårs bålhytte, hvor 
hun står klar med rådgivning om hvordan 
man kan få støtte til sit bæredygtigheds-
projekt.

Der vil blive serveret bæredygtige smags-
prøver lavet af Vittrup Frie Fagskole, og 
Wolf Camp har naturligvis åbent og står 
klar til at fortælle om vandreudstyr o.s.v.
Det hele finder sted i tidsrummet kl. 16 - 
19.

LAG NORD
LAG NORD er en forening, som vil drive 
udviklingen af landdistrikterne i bredt 
samspil med lokalsamfundet. Foreningen 
er åben for alle, som vil være med til at 
gøre en forskel og sætte mere fart på 
erhvervslivet, skabe nye job og gode leve-
vilkår i området.

De bæredygtige produkter hitter i
Brønderslevs butikker

Garnforretningen Uldtråden arrangerer foredrag om økologi og bæredygtigt garn med Karen Klarbæk

Man skal ikke mange år tilbage før ud-
trykket bæredygtigt var noget man sjæl-
dent mødte når man handlede i detailbu-
tikkerne.
Det har ændret sig. I Brønderslevs butik-
ker er man klar til den nye dagsorden.
Hos Skott i Nygade har man flere kollekti-
oner der sætter miljø og bæredygtighed i 
centrum.
- Et brand som Soft Rebels er helt i front 
og er blandt andet GOTS certificeret, for-
tæller Trine Dolbak fra Skott.
GOTS er en standard for økologiske fibre, 
der er kendt og anerkendt i hele verden.
GOTS stiller blandt andet krav til spille-
vandsbehandlingen, og miljø på alle stadi-
er af fremstillngen.
Et andet brand der slår på bæredygtighe-
den er Henriette Steffensen.
- Her har man skab et No Waste Label 
hvis designs er skabt af rester og fraklip  
fra hovedproduktionen. 

Skott sælger også sko og her er Woden 
sneakers i front med bæredygtigheden.
- Skoen er lavet af genbrugsplastik, læder 
og fiskeskind.

Bæredygtig cremer
Indenfor hudbehandling er Klinik Be Nice 
i Bredgade førende med bæredygtige 
produkter.
Pernille Vinther Poulsen fortæller at hud-
pleje serien Comfort Zone er banebryden-
de når det handler om bæredygtighed.
- Deres produktion er Co2 neutral og de 
bruger ingen belastende ingredienser.
De har blandt andet en øko-bæredygtig 
SPF solcreme der er fri for parfume, sili-
kone og mineralolie.
- 72% af ingredienserne er af naturlig 
oprindelse, de er produceret udelukkende 
ved brug af vedvarende energi, og så op-
bevares indholdet i en 100% P.E.T. genan-
vendt flaske.

Foredrag med Karen Klarbæk
For dem der er til selv at strikke, er der 
også bæredygtige muligheder.
Hos Uldtråden i Bredgade fremhæver Sig-
ne blandt andet et brand:
- Karen Klarbæk bomuldsgarner er af øko-
logisk bomuld, uldgarnerne er henholdsvis 
økologisk uld og GOTS certificeret uld, 
og deres eneste syntetiske garn er lavet 
af brugte plastikflasker. Alt er Oeko-teks 
standard 100 indfarvet. Plastikgarnet in-
deholder kun genanvendte PET-Polyester 
flasker fra genbrugsstationer i Indien og 
Oeko-teks godkendt farve.
Uldtråden får besøg af Karen Klarbæk, 
fredag den 28. august, som vil komme og 
fortælle om sit brand og sine holdninger 
til bæredygtighed. Det foregår kl. 16.00 
på Brønderslev Bibliotek.
- Vi vil gerne være med til at sætte bære-
dygtigheden på dagsordenen.

Trine Dolbak fra Skot med en Soft Rebel 
kjole og Woden Sneakers

- Comfort Zone er et godt bæredygtigt 
produkt fortæller Pernille fra Klinik Be Nice

Uldtråden har også Fair Trade kurve fra 
Ghana
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Mere information: 
Læs meget mere om affald og affaldssortering på kommunens hjemmeside:

www.bronderslev.dk/affald og www.bronderslev.dk/affaldssortering 

Hvor meget kan affaldssortering
bidrage til klimamålene?

I juni 2020 vedtog folketinget en aftale om 
yderligere og mere ensartet affaldssortering i 
Danmark. Formålet er bl.a. at bidrage til målet 
om 70 % reduktion af CO2- udledningen i 
2030. Ensartetheden består i, at der skal sorte-
res i 10 fokusfraktioner, fx madaffald, farligt 
affald, fødevarekartoner og tekstiler. 

I Brønderslev Kommune er vi i øjeblikket i 
gang med at planlægge separat indsamling af 
madaffald og farligt affald. Det kommer sand-

synligvis til at fungere på nogenlunde sam-
me måde, som det i dag fungerer i Hjørring 
Kommune, hvor der bl.a. indsamles madaffald 
i separat rum i container og farligt affald i en 
rød miljøkasse. 

Folketingets aftale er endnu ikke omsat til 
konkret lovgivning, så derfor ved vi endnu 
ikke, hvordan vi gør med alle fraktionerne, fx 
tekstiler.  

Vi vil gerne have dine input
For at få så mange borgerinput som muligt vil vi 
fra Affaldsteamet i Brønderslev Kommune gerne 
mødes med dig og alle andre interesserede borgere 
for at diskutere nuværende og fremtidig affalds-
sortering i Brønderslev Kommune.

Mød os fredag d. 28/8 kl. 13 - 17 hos 
Airflight, Saltumvej 25, Brønderslev
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FØRSTEGANGSYDELSE: 
0 KR.
YDELSE PR. MÅNED: 
3.995 KR.
PERIODE: 36 MÅNEDER
TOTALPRIS I PERIODEN: 143.820 KR. 
KM PR. ÅR: 15.000 KM
Inkl. metallak, moms, service aftale, etablerings- og leveringsomk. Ekskl. grøn ejerafgift, for sikring og ekstra udstyr. Positiv kreditgodkendelse 
kræves. Forbehold for trykfejl, prisænd ringer og rentefor højelser. Tilbuddet gælder igennem Toyota Financial Services Danmark A/S og så 
længe lager haves, forudsætter indregistrering og levering senest 31. august 2020. Se mere på toyota.dk.

Toyota har for 18. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2020)

TOYOTA C-HR 
1.8 HYBRID 

C-LUB SMART
HELT UDEN FØRSTEGANGSYDELSE

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 20,4-20,8 km/l. CO2-udslip 110 g/km. Modellen kan være vist med ekstraudstyr.  
Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk

TOYOTA 
PRIVATLEASING

Toyota Brønderslev
Markedsvej 127 · tlf. 98 82 06 55

Toyota Hjørring
A.F. Heidemannsvej 2 · tlf. 98 92 70 00

Toyota Frederikshavn
Maigårdsvej 7 · tlf. 96 21 47 47

NOVABIL A/S · www.novabil.dk
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FØRSTEGANGSYDELSE: 
0 KR.
YDELSE PR. MÅNED: 

3.995 KR.
PERIODE: 36 MÅNEDER
TOTALPRIS I PERIODEN: 143.820 KR. 
KM PR. ÅR: 15.000 KM

Inkl. metallak, moms, service aftale, etablerings- og leveringsomk. Ekskl. grøn ejer afgift, for sikring og ekstra udstyr. Positiv kredit-
godkendelse kræves. Forbehold for trykfejl, pris ænd ringer og rentefor højelser. Tilbuddet gælder igennem Toyota Financial Services 
Danmark A/S og så længe lager haves, forudsætter indregistrering og levering senest 31. august 2020. Se mere på toyota.dk.

Toyota har for 18. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2020)

COROLLA
TOURING
SPORTS
1.8 HYBRID H3 SMART

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 22,2 km/l. CO2-udslip 103 g/km.Modellen er vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk

TOYOTA 
PRIVATLEASING

Toyota Brønderslev
Markedsvej 127 · tlf. 98 82 06 55

Toyota Hjørring
A.F. Heidemannsvej 2 · tlf. 98 92 70 00

Toyota Frederikshavn
Maigårdsvej 7 · tlf. 96 21 47 47

NOVABIL A/S · www.novabil.dk
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Nordylland er da sådan et sted, hvor ‘mad’ betyder sovs 
og kartofler på en tallerken i dobbelt størrelse, ik’?

Nej, Nordjylland kan MEGET mere end det, og det viser vi nu omverdenen for tredje år i træk med en 

stor madfestival – COVID19 edition, fordelt i Aalborg og Nordjylland. 

Det bliver 10 dage fyldt til randen med gode, lokale råvarer og unikke madoplevelser.

 

Surdej, vinyoga og ølsmagning
Der bliver grillkursus, fællesspisninger (online og offline), surdejskursus, smagen af hirtshals – ooog vi 

trækker lige vejret engang, brunch, banko, ginsmagning og meget mere! 

Billetsalg

Grundet COVID19 sælges der kun billetter i forsalg.

Se program og ledige billetter på www.nordjyskmadfestival.dk

www.nordjyskmadfestival.dk
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Når vi sender får ud i Lindholm Søpark for at græsse bjørneklo, 
er det et godt eksempel på, at vi arbejder på at forene  

bæredygtighed og effektiv drift med god og sund fornuft.

Vi involverer os løbende i projekter, der bidrager til et  
bæredygtigt nærmiljø, og som ikke kun er positive for vores 

egne beboere men også vores nærmeste naboer  
og kommende generationer.

Vores kerneopgave er at sikre vores beboere tidssvarende  
og attraktive boliger til en husleje, som alle kan betale.  

Men et hjem er mere end mursten. Det er også de omgivelser, 
man bor i, det gode naboskab og det nære miljø.

Besøg os og få dit eget indtryk af et boligselskab i balance.

DU FINDER VORES BOLIGER PÅ: TÆT VED BYEN – NÆRMEST LANDET

BOLIGSELSKAB I BALANCE

   
   

  1
7 M

IN

          
      20 MIN

      24 MIN

27 MIN

       
    34 MIN 

    
   2

7 M
IN 

 26
 MIN  24 MIN 

      34 MIN 

        
31 MIN 

           34 MIN 

      12 MIN

31 MIN

NØRRESUNDBY:
LØVVANGEN
LINDHOLM
NØRRE UTTRUP

10 MIN
8 MIN
9 MIN

AALBORG

VESTBJERG

VESTER HASSING
ULSTED

DRONNINGLUNDHJALLERUP

ØRUM THORUP

ASAA

KLOKKERHOLM

FLAUENSKJOLD

AGERSTED

GANDRUP

HALS

HOU

     
   28

 MIN 
 19 
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Forret:
-  Farseret rødspætte
-  Sommeræbler fra Zeenas-Pedersholt
-  Skønne beder, bronzefennikel og andet øko 

grønt fra Lille Østergård
-  Brød fra Bageri Det Blå Hus

Hovedret:
-  Boeuf Bourguignon 

Velhængt kød fra Rosenbeck Frilandskød
-  Skønne øko grøntsager fra Lille Østergaard
-  Rustikke kartofler
-  Kantarel fra en skov i Brønderslev

Dessert trio:
-  Hvid ost fra Sønderhaven Gårdmejeri
-  Hybensylt fra Hybengården
-  Chokoladebrownie fra Bageri Det Blå Hus
-  Skovbærmousse

3 retters bæredygtig menu

189,-

lokalt & sammenSpis event

bæredygtigt

Algade 12-14 -Brønderslev

Telefon 98 28 28 96 Vi ses:)

På Cafe Kox i Brønderslev - Torsdag den 27. august kl. 18.00

Menu

Reserver
bord på telefon

98 28 28 96

Fredag den 28. august kl. 18.00 in-
viterer MOSS til en sensommeraften 
med bæredygtig middag på Møllegår-
den.
Den bæredygtige 3-retters menu, 
kommer til at blive serveret i Møl-
legårdens stuehus, som er bygget i 
1924, hvor man kan mærke historiens 
vingesus.

Omgivelserne for selve middagen, vil 
være i huset pæne spisestue, hvor 
man ville kunne nyde udsigten udover 
haven og Møllesøen, mens levende lys 
sætter en stemningsfuld ramme. 
Vi serverer en stribe delikate retter 
baseret på lokale råvarer, som vores 
køkken tilbereder med lige dele passi-
on og omhu.

For at fuldende oplevelsen har vi et 
stort udvalg af kolde drikke – ligesom 
der er mulighed for at gå på opdagel-
se på hele Dorf Møllegård. 

Menu:
1. servering
Kyllingesalat på bund af salater, hertil 
hjemmebagt brød og smør

2. servering
Langtidsstegt skinke, små krydderkar-
tofler, 2 x salat og lækker sovs,

3. servering
Vanilleis m/frisk frugt og chokolade-
kage, kaffe og the 
Al maden er tilberedt med råvarer fra 
blandt andet Sønderhaven Gårdmejeri, 
Økogården Asaa og Rosenbæk Friland-
skød

Det koster 250,- pr. person
Excl. Drikkevare 

Sådan får du en billet:
Mail: ks@museummoss.dk
eller ring på
telefon
98 84 31 05

Sensommeraften med middag
på Møllegården

Nyd en sensommeraften og den idylliske stemning på Dorf Møllegård, når møllegården
byder velkommen til en bæredygtig 3-retters menu i anledning af dette års bæredygtighedsfestival.
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Oplev Peugeots 
nye el-bil
Peugeot Brønderslev er med i
bæredygtighedseventen på
Saltumvej fredag den 28. august
hvor man præsenterer den nye
Peugeot el-bil

Det går hurtigt med bæredygtigheden inden-
for bilbranchen.
Der kommer hele tiden nye el- og hybrid biler 
på markedet, og i disse dage kan Peugeot 
præsenterer deres bud.
Fredag den 28. august deltager Peugeot såle-
des også i bæredygtighedseventen ved Airf-
light på Saltumvej.
- Vi viser vores nye el-bil som har fået en 
fantastisk modtagelse og blandt andet er kå-
ret som Årets Bil i europa , fortæller Mogens 
Larsen fra Peugeot Brønderslev og fortsætter:
- Den nye 208 er med sin teknologi og sit 
selvsikre design en overbevisende eksponent 
for PEUGEOTs DNA, hvor omdrejningspunktet 
er passion og innovation, – og så viser den 

nye 208, at en bil godt kan have designmæs-
sig X-faktor og stadig være klar til den grønne 
omstilling.
Den nye e-208 er udstyret med en 100 kW 
elmotor, der yder 136 hk og har et drejnings-
moment på 260 Nm (fra 0 km/t).

Høj kapacitets batteri
Batterierne, der optager 220 L, er placeret 
under gulvet, hvilket betyder, at pladsen i 
både kabinen og bagagerummet er den sam-
me som i ICE versionerne. PEUGEOT e-208 er 
udstyret med et 50 kW høj kapacitets bat-
teri, som giver bilen en rækkevidde på 340 
km efter WLTP standard (450 km efter NEDC 
standard). Det har en garanteret levetid på 8 

år eller 160.000 km med 70 % af dens oplad-
ningsevne.

Opladning
e-208 kan lades på tre forskellige måder:
Man kan bruge en helt almindelig hushold-
ningsstikkontakt eller et særligt Legrand 
Green Up stik med det medfølgende oplad-
ningskabel
Man kan lade via en Wall Box, som giver en 
fuld opladning på 5 timer og 15 min for den 
tre-fasede version (11 kW) eller på 8 timer for 
versionen med mono-fase (7,4 kW)
Eller man kan oplade ved en offentlig lade-
stander – det er muligt at bruge 100 kW lade-
re og det giver 80 % opladning på 30 min.
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Lørdag den 29. og søndag den 30. august kan du tage på udflugt i unikke
smagsoplevelser rundt  i Brønderslev Kommune

Nu får du muligheden for at få en 
række unikke smagsoplevelser fra 
lokale fødevareproducenter i Brøn-
derslev Kommune.
Der er planlagt to ruter og i alt 
fire ture. Man finder selv hen til de 
enkelte mødesteder.
Her bliver man budt velkommen af 
producenten, der bydes på smag-
prøver og selvfølgelig får du histo-

rien bag produkterne.
Det koster 350 kr., og inkluderer 
frokost.
For at bestille din billet skal du 
kontakte Jens Tofting fra Brønder-
slev Bæredygtighedsfestival på 
tlf. 50964900 eller på mail: jens.
tofting@live.dk

Rute 1 (start i vest)
Cirka 4 timer 30 minutter
Mødetid:  Mødested:

12.00-12.30   Økogården Baksminde 
Skelgårdsvej 77 A, 9330 Asaa

12.50-13.20  Rosenbeck Frilandskød 
Bolleskovvej 7, 9330 Dronninglund

13.40-14.10  Vingården Alderslyst 
Melvadvej 14, Thorup, 9320 Hjallerup

14.30-15.15  Sømosen 
P-Pladsen, 9330 Dronninglund

15.30-16.30  Dorf Møllegård 
 Storskovvej 39, 9330 Dronninglund 
Dorf Møllegård er en del af Museum for 
Forsyning og Bæredygtighed. Her bliver 
du klogere på egnens forsyningshisto-
rie og ser både vindmøllen fra 1887 og 
vandmøllen fra 1600-tallet. Bagefter 
serveres der kaffe og hjemmebag, mens 
resten af museet kan besøges.

Rute 2 (start i øst)
Cirka 4 timer
Mødetid:  Mødested:

12.00-12.30   Slettingen og Grevsmosen 
Brøndbakvej 100, 9740 Jerslev

13.00-13.30  Lille Østergaard 
Amborgvej 56, 9700 Brønderslev

13.45-14.15  Sønderhaven Gårdmejeri 
Stadevej 314, 9700 Brønderslev

14.30-15.00  Nygårdsminde Vingård 
Tolstrupvej 102, 9700 Brønderslev

15.30-16.00  Højmosen i Aaby Mose 
P-Plads i krydset Damvej/Ringvejen, 
9440 Aabybro

Food Trails
En tur med focus på den gode smag
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Onsdag den 26 august kl. 19.00 i Den Runde Pavillon, Rhododendronparken

Infomøde om Banegårdsbyggeriet

Boligselskabet

Domea
AabybroEn del af Service Center Bolig Nord  - Tlf. 76 44 46 00

Hjørring
Hirtshals

Domea og Bæredygtighedsgruppen afholder 
informationsmøde omkring det nye byggeri 
på Banegårdspladsen.
Kom og hør om byggeriet, lejlighedernes 
størrelse, husleje o.s.v.
På grund af Covid19 er der maks plads til 

100 personer, og alle skal ved tilmelding op-
lyse kontaktfacts.
Tilmelding til: 
jens.torfting@live.dk eller
telefon 50 96 49 00

Vinbonden i Brønderslev
Brønderslev kommune har masser af spændende 
fødevareproducenter, og Bæredygtighedsfestivalen 
giver mulighed for unikke besøg hos ildsjælene.
Blandt andet også hos Danmarks nordligste
kommercielle vingård; Nygårdsminde i Brønderslev

Han er svær at stoppe når han først er kommet 
i gang. For når Jan Lunde begynder at fortælle 
om passionen ved at drive egen vingård kan han 
fortsætte i timevis.
Han oser af engagement og iver for at videre-
fortælle historien om Nygårdsminde Vingård, og 
fortællingen bliver naturligvis blandet med humor 
og anekdoter fra en vinbondes liv.

Parkgolf og rundvisning
Nygårdsminde byder på masser af muligheder.
Man kan booke en rundvisning, vinsmagning, spil-
le parkgolf, -ja og hvis man vil giftes i Vingårdens 
fantastiske omgivelser kan det også lade sig gøre.
Har man lyst til at købe Nygårdsmindes forskel-
lige produkter kan man finde dem på vingårdens 
hjemmeside. Her kan man også læse hvor man 
ellers kan købe vinene og få et indblik i livet på en 
vingård. Se mere på: nygaardsminde.dk

Food trail
Den 29. og 30. august kan man besøge Jan og hans hustru Gitte, se
vinmarkerne og få et llille indblik i hverdagen som vinbonde.
Besøget er en del af Bæredygtighedsfestivalens Food Trail event, hvor
man besøger 5 forskellige fødevareproducenter. Du kan læse mere om
Food Trail på side 18.
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Museet fokuserer på mennesker i Vildmosen, 
møllerne og på Jyske Ås og tager i sit arbejde 
udgangspunkt i forsyningshistorie og sam-
fundstyper. Vinklerne på forsyningshistorie 
er mange på Dorf Møllegård, der både har 
vindmølle og vandmølle. I vandmøllen har 
man siden 1600-tallet malet korn til mel, og 
siden begyndelsen af 1900-tallet produceret 
strøm. Vindmøllen kom til i 1800-tallet som 
hjælpemølle til vandmøllen. I den østlige 
del af kommunen spiller Storskoven også en 
væsentlig rolle i forsyningshistorien, da både 
tømmer og brændsel har forsynet både lokale 
og aftagere i hele kongeriget. 
I den vestlige del af kommunen fortælles 
forsyningshistorien med udgangspunkt i Vild-
mosen. Her har egnens mennesker gennem 
generationer med flid gravet tørv og opdyr-
ket mosen. I dag er Brønderslev centrum for 
moderne forsyningsvirksomheder, der bruger 
flis, biogas, naturgas, sol- og vindenergi. 
 
Museum for Forsyning og Bæredygtighed 
arbejder for i 2023 at kunne åbne det nye 
Vildmosemuseum og relancere Dorf Møllegård 
med nye udstillinger i gårdens udhuslænger. 
Begge steder vil der være faste udstillinger, 
der med udgangspunkt i forskellige sam-
fundsgrupper formidler forsyningshistorie. 
Særudstillinger om forskellige aktuelle emner 
vil løbende perspektivere og udfordre forstå-
elsen af vores etablerede forståelse. 

Dorf Møllegård – en naturperle med fan-
tastisk historie
Dorf Møllegård har meget at byde på. I som-
merperioden er museet åbent dagligt, og det 
er muligt at komme ind i det 250 m2 store 
stuehus, vandmøllen, vindmøllen, særudstil-
lingen og karlekammeret. Stuehuset er ind-
rettet, så man må sidde i møblerne og kigge 
i skabe og skuffer, og der er opsat over 40 
QR-koder, der leder til små fortællinger om 
inventar, møllerfamilien og husets historie. 
Vandmøllen er en af ganske få intakte vand-
møller i Danmark. I vandmøllen findes den 
originale turbine, der i 1922 erstattede 
vandmøllens vandhjul. Helt frem til 1996 ge-
nererede denne turbine strøm til hele mølle-
gården, men i dag er kun to af vandmøllens 
lamper drevet af den. Vandmøllen har selvføl-
gelig også en kværnsten, hvor man kan male 
korn til mel, og det gjorde man i Dorf Mølle-

gårds vandmølle helt frem til 1963.  
Vindmøllen, der er en Kælderhollænder fra 
1887, har også malet mel og gør det sta-
dig, når museet afholder særarrangementer. 
Modsat vandmøllen, hvor man i høj grad selv 
kan styre vandtilførsel og dermed drift, er 
man med vindmøllen helt afhængig af vejret. 
Kælderhollænderen er dog en ret fleksibel 

vindmølle, hvor man kan dreje møllehatten 
og dermed rette møllevingerne ind efter vind-
retning.  
Ud over de faste udstillinger i stuehus, vind- 
og vandmølle kan der hvert år ses særudstil-
ling i museets særudstillingslokale og opleves 
en masse forskellige til museets arrange-
mentsdage og øvrige formidlingsaktiviteter.

Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Museum for Forsyning og Bæredygtighed er et statsanerkendt museum, der arbejder
med at forske i og formidle historien om Brønderslev Kommune. Museet har to destinationer:

Vildmosemuseet og Dorf Møllegård



Vildmosemuseet vil genopstå i 2023 i helt 
nye rammer. Det nye Vildmosemuseums 
faste udstillinger vil fortælle om Brønderslevs 
historie – købstaden, industrien, jernbanen, 
mosens opdyrkning og drift. Særudstillinger 
vil løbende sætte fokus på forskellige emner 

om forsyning og bæredygtighed. 
Det nye Vildmosemuseum vil blive et nytænkt 
og moderne museum, hvor der anvendes 
utraditionelle formidlingsgreb og -meto-
der. Moderne forsyningshistorie, og dermed 
selvfølgelig bæredygtig forsyning vil være et 

kerneområde, som vil have stort fokus på det 
nye Vildmosemuseum. Skæve vinkler på pro-
blemstillinger omkring forsyning og bæredyg-
tighed vil blive illustreret gennem forskellige 
installationer, der inddrager museumsgæsten 
i oplevelsen. 

Vildmosemuseum i nye rammer

Bæredygtighedsfestival 2020 - Brønderslev kommune
21

B
R

Ø
N

DERSLEV KOMMUN
E

Festival

BÆRE
DYGTIG
HEDS

Dorf Møllegård er åben hver weekend kl. 13-16
Oplev særudstillingen ”Gårdmalerier og Gamle Film”, 
hvor den berømte gårdmaler ”Skryds-Peters” gård-
malerier vises og du kan se udvalgte gamle filmklip 
fra egnen. 
I museets hyggelige café kan du købe kaffe, kage, is 
og sodavand.

10.-18. oktober
åben dagligt kl. 13-16 med,mange spændende ak-
tiviteter for hele familien bl.a. bagning i den store 
stenovn, rundvisninger, fiskeri, rebslagning og hånd-
arbejde.

2.-3. december
juleweekend på Dorf Møllegård med julemarked, 
bagning og andre hyggelige
aktiviteter.

21.-22. december
juleweekend i Brønderslev med julemarked, kreative 
aktiviteter og musik.  

Aktiviteter på museet
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Bæredygtighedsfestival 2020 - Brønderslev kommune

Tirsdag den 25. august

Kl. 17:00 - 18:00 - Gamle Mursten Nord, 
Agdrupvej 3, Bønderslev:
Rundvisning på Gamle Mursten Nord
Se hvordan man renser game mursten, og 
hvad de bruges til i nye byggerier.
Få inspiration til hvordan de kan pryde 
vægge og gulve
Se side 8 

Onsdag den 26. august

Kl. 16:00 - 19.00 - Wolf Camp, Bålhytten, 
Agdrupvej 11, Tårs:
Støtte til bæredygtige projekter
LAG Nord fortæller om mulighederne for at 
få støtte til dit bæredygtige projekt, få bæ-
redygtige smagsprøver, og se Wolf Camp 
butikken
Se side 10 

Kl. 19:00 - Den Runde Pavillon, Rhododen-
dronparken, Bønderslev:
Infomøde om Banegårdsbyggeriet
Hør om byggeriet, lejlighedernes størrelse, 
husleje o.s.v.
Se side 19

Torsdag den 27. august

Kl. 14:00 - Brønderslev Forsyning, Øster 
Kærvej i Brønderslev:
Fælles gåtur på energiruten
Gå med på fællesturen og bliv klogere på 
energiudvindelse i Brønderslev.
Borgmester Mikael Klitgaard starter turen.
Se side 8

Kl. 18:00 - Cafe Kox, Algade 12-14 i Brøn-
derslev:
Spis lokalt, bæredygtigt og sammen 
event
Cafe Kox byder på bæredygtig menu med 
råvarer fra lokale fødevareproducenter.
Se side 16

Fredag den 28. august

Kl. 16:00 - Biblioteket Brønderslev, møde-
salen:
Bæredygtigt garn - Karen Klarbæk
Karen Klarbæk er garnproducent og har 
klare holdninger om bæredygtighed.
Se side 10

Kl. 14:00 - Airflight , Saltumvej 25, Brøn-
derslev:
Historien om Airflight og quadcopteren
Mød ildsjælene fra Brønderslev der står bag 
dronen der kan løfte et menneske, og hør 
om arbejdet med at føre deres vision ud i 
livet.
Se side 3 og 4

Kl. 14:00 - 17:00 - Airflight , Saltumvej 25, 
Brønderslev:
Fremvisning af El- og hybridbiler
Se og få mere af vide om de nye modeller 
fra Ford, Toyota og Peugeot
Har du styr på affaldssortering?
Prøv affaldsquizen og vind gavekort til AV-
V´s genbrugsbutik, samt shop bæredygtigt 
i pop-up-shoppen.
Nutiden og fremtidens affaldssortering
Kom med input til Brønderslev Kommune 
og vær med til at diskutere fremtidens af-
faldssortering i kommunen.
Se side 4, 5, 8, 11 og 17

Kl. 15:00 - Airflight , Saltumvej 25, Brøn-
derslev:
Biogas busserne
Arriva fortæller om deres biogas busser.
Der vil være mulighed for at se en af bus-
serne.
Se side 5

Kl. 17:00 - 18:00 - Gamle Mursten Nord, 
Agdrupvej 3, Bønderslev:
Rundvisning på Gamle Mursten Nord
Se hvordan man renser game mursten, og 
hvad de bruges til i nye byggerier.
Få inspiration til hvordan de kan pryde 
vægge og gulve
Se side 8

Kl. 18:00 - Dorf Møllegård, Storskovvej 39, 
i Dronninglund:
Spis lokalt, bæredygtigt og sammen 
event
Nyd en bæredygtig menu med råvarer fra 
lokale fødevareproducenter.
Se side 16

Lørdag den 29. august

Kl. 12:00 - 16:30 - Mødested: Økogården 
Baksminde, Skelgårdsvej 77A, Asaa
Food Trail - Rute 1 VEST
Rundtur til 5 forskellige lokale fødevarepro-
ducenter. Der skal smages og snakkes bæ-
redygtighed.  Tilmelding: Jens Tofting - Tlf. 
50 96 49 00 eller mail: jens.tofting@live.dk
Se side 18

Kl. 12:00 - 16:30 - Mødested: Slettingen 
og Grevsmosen, Brøndbakkevej 100, Jer-
slev
Food Trail - Rute 2 ØST
Rundtur til 5 forskellige lokale fødevarepro-
ducenter. Der skal smages og snakkes bæ-
redygtighed.  Tilmelding: Jens Tofting - Tlf. 
50 96 49 00 eller mail: jens.tofting@live.dk
Se side 18

Søndag den 30. august

Kl. 12:00 - 16:30 - Mødested: Økogården 
Baksminde, Skelgårdsvej 77A, Asaa
Food Trail - Rute 1 VEST
Rundtur til 5 forskellige lokale fødevarepro-
ducenter. Der skal smages og snakkes bæ-
redygtighed. Tilmelding: Jens Tofting - Tlf. 
50 96 49 00 eller mail: jens.tofting@live.dk
Se side 18

Kl. 12:00 - 16:30 - Mødested: Slettingen 
og Grevsmosen, Brøndbakkevej 100, Jer-
slev
Food Trail - Rute 2 ØST
Rundtur til 5 forskellige lokale fødevarepro-
ducenter. Der skal smages og snakkes bæ-
redygtighed. Tilmelding: Jens Tofting - Tlf. 
50 96 49 00 eller mail: jens.tofting@live.dk
Se side 18

Bæredygtige begivenheder

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Festival
BÆREDYGTIGHEDS

Det sker!



Vi står bag Bæredygtighedsfestivalen

Borger 9700
Vi er omkring 500 medlemmer i for-
eningen.
Vi arbejder for at styrke, støtte og 
fremme Brønderslev byområde, og 
medvirke til at Brønderslev forbliver en 
god, aktiv og spændende by at bo i/at 
bosætte sig i
Vi bakker også op om arbejdet med at  
Brønderslev forbliver en god handels- 
og erhvervsby
Vi arbejderr også for en forskønnelse af 
midtbyen samt at skabe liv og aktivite-
ter på Banegårdspladsen.

www.borger9700.dk

www.facebook.com/borger9700

FN Forbundet i 
Nordjylland
FN-forbundet Nordjylland er med til at 
sikre, at også globale dagsordner bliver 
diskuteret i Nordjylland. 
FN-forbundet er en sammenslutning af 
mennesker med et globalt udsyn, der 
beskæftiger sig med FN og FN’s idealer 
og politikker. I FN-forbundet Nordjylland 
kalder vi os selv en kærlig men kritisk 
ven af FN. 
Vil du høre mere, så kontakt formand 
Finn Reske- Nielsen på
finnreskenielsen@gmail.com.

www.fnforbundet.dk

www.facebook.com/FNForbundetNord-
jylland/

Dronninglund
Turistforening
Dronninglund Turistforening blev startet 
i 1949 – for 70 år siden – med det for-
mål at fremme turismen langs Vendsys-
sels milde og børnevenlige østkyst.
Skiftende bestyrelser har gennem årene 
bestræbt sig på at gøre hele området til 
et attraktivt turistmål for hele kommu-
nen – både for lokalbefolkningen og for 
de mange besøgende. 
Vi brænder for at skabe vækst og gøre 
området til et endnu bedre turistmål. 

www.dronninglund.dk/turist-i-dronning-
lund/

www.facebook.com/
groups/478608652624965/

Nordjylland

På hvilke områder har Brønder-
slev kommune taget initiativer 
til at sikre øget bæredygtighed i 
kommunen?
- Jeg synes, vi har taget mange 
initiaitver. Alle kommunale byg-
ninger er energirenoveret, vi har 
opstillet mange vindmøller. Og 
vores forsyningsselskaber produ-
cerer energi på meget miljøvenli-
ge måder. Vores Co2-regnskabs-
mål er også allerede opfyldt, så 
jeg synes, der sker meget. 
Vi har jo også en kommunal 
miljøpris, der hvert år uddeles 
til en virksomhed eller forening, 
som har gjort noget særligt for at 
være mere grøn. 

På hvilke områder er der fortsat 
brug for forbedringer i kommu-
nens indsats for bæredygtighed?
- Vi skal hele tiden blive bedre. 
Det kan bl.a. Bæredygtigheds-
festivalen hjælpe os med med 

al den viden, man her samler. Vi 
kunne sagtens  gøre mere for at 
sætte bæredygtige måltider på 
dagsordenen. Derfor afholder vi 
også næste år et event, der hed-
der SMASK, hvor vi sætter fokus 
på at børn og 
unge lærer om 
bæredygtig mad, 
som sagtens 
kan være rigtig 
lækker. Det er et 
event, vi glæder 
os til at komme i 
gang med.

Hvilke planer 
har kommunen 
for den udvi-
dede sortering 
af affald, som staten har pålagt 
kommunen?
- Sålangt er vi endnu ikke kom-
met. Jeg lytter meget til AVVs 
formand, som taler om, at der 

bør forhandles med Regeringen 
om, at den udvidede sortering 
ikke bliver dyrere for kommu-
nerne, når nu det er staten, der 
trækker det ned over hovedet på 
os. Jeg vil opfordre til, at man 

finder en løs-
ning, der giver 
mindst mulig 
bøvl for borger-
ne.

Hvordan kan 
Brønderslev 
kommune bi-
drage til øget 
biodiversitet 
i kommunen 
og begrænse 
forureningen af 

grundvandet i kommunen?
- Vi holder hele tiden øje med 
grundvandet, og vores ansatte 
i kommunen er i løbende dialog 
med erhvervslivet og landbru-

get om at undgå forurening af 
grundvandet. En øget biodiversi-
tet er vi også optaget af. Jeg har 
nydt at komme rundt i landet i 
sommerferien og se mange vilde 
blomster, der sås på markerne. 
Og i forbindelse med budget 
2021 skal vi drøfte, om der skal 
afsættes midler til øget fokus 
på biodiversitet, evt med en ny 
naturpark. Men det skal Byrådet 
jo bestemme.

Hvordan vil kommunen sikre 
at skoleeleverne lærer om ver-
densmålne?
- Vores skoler har en høj grad af 
selvbestemmelse, og sådan vil 
jeg helst have det. Men jeg ved, 
at skolerne arbejder meget med 
både miljø og verdensmål i un-
dervisningen, så jeg er helt tryg 
ved, at skolerne har styr på det.

Vi har taget mange initiativer

Borgmester Michael Klitgaard

En snak med Brønderslevs borgmester om kommunens bæredygtige profil
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Lykke & Hardahl
Brønderslev

Nybolig
Brønderslev

Vi er med i Bæredygtighedsfestivalen 2020

Vi støtter Bæredygtighedsfestivalen 2020

Brønderslev

22 83 16 16

Vendsyssel

BILHUSET
BRØNDERSLEV

Bæredygtighedssmykket

50,-
Køb det her:
Hjallerup Optik
Dronninglund Kunstcenter
Guldsmed Hansen, Brønderslev
Tøjeksperten Thomas, Hjallerup


