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I foråret 2018 tilbyder Furesø Kommune forskellige arrangementer
inden for miljø og klima. Alle tilbud er gratis for borgere i Furesø
Kommune.
Energimarkedsplads 2018


Onsdag den 28. februar kl. 18-30-21 i Salen i Galaksen, Bymidten 48, Værløse

Der er sket en stor udvikling af varmepumpeteknologien, og Energimarkedsplads 2018
er en god mulighed for at få konkrete råd fra konsulenter og håndværkere til, hvad du
kan gøre. Kom og hør om de nyeste isoleringsmaterialer, varmepumper og tilskud til
energibesparelser.
Der er ikke tilmelding, så tag din nabo under armen og duk op til en informativ og
hyggelig aften. Vi serverer kaffe og kage, indtil der er spist op!

Miljødag – Planlæg din øko-have


Torsdag d. 12. april kl. 16.30-19.00 i Cafe Rucola, Farum Kulturhus,
Stavnsholtvej 3, Farum

På miljødagen i april kan du lære at skabe en rig og velsmagende køkkenhave i balance
med naturen. Der vil være aktiviteter og inspiration for både børn og voksne om havens
økologi og natur. Vi spiser mad sammen, som børnene er med til at lave på
skolehavernes bålkomfurer, mens I voksne kan få kyndig vejledning i at lave en plan
for jeres egen køkkenhave.
Mød op på dagen – det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Fyraftensmøde: Cykler og grøn mobilitet


Torsdag den 19. april kl. 16.30-17.30 i cafeen i Galaksen, Bymidten 48, Værløse

Er du træt af at spilde tiden i kø i myldretiden? Eller at lede efter en ledig parkerings plads ved stationen? Eller har du dårlig samvittighed over ikke at få løbet ofte nok?
Så kom forbi, få en kop kaffe og hør om muligheder for kombinationsrejser, grøn
mobilitet i Furesø Kommune og hvilke sundhedsmæssige fordele det har at cykle.
Tilmelding er ikke nødvendig – kom bare forbi.
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Læs mere på : www.furesoe.dk/gronguide

Affaldsindsamling og Kick-off for Miljøløberne


Søndag den 22. april kl. 11-13 ved Furesø Bad, Frederiksborgvej 101, Farum

Vær med, når Danmarks Naturfredningsforening og Miljøløberne gør vores natur renere
til den store affaldsindsamling
Miljøløberne er et nystartet initiativ og vil bidrage til en renere natur. Det er for alle,
hvad enten om du vil løbe eller gå, så længe du vil bidrage til opsamling af affald i
naturen.
Du har også mulighed for at lave din egen indsamling eller være med i en anden, der
allerede er planlagt. Læs mere på www.furesoe.dk/gronguide under arrangementer.

Miljødag – økologi i have og mave


Lørdag den 2. juni kl. 10-13 på Værløse Bymidte

Furesø Kommune serverer lækker økologisk mad i sine institutioner, du har mulighed
for at få smagsprøver på og blive inspireret.
Byt dine stiklinger og planter og få nye til samlingen; få nye kompostorme med hjem til
kompostbeholderen, og hør om hvordan, du kan holde regnvandet på egen grund til
glæde for blomsterne i stedet for at få våde tæer i kælderen. Du vil også få mulighed for
at møde Miljøforeningen Furesø Agenda 21 og lokalafdelingen af Danmarks
Naturfredningsafdeling og høre om deres arbejde.

Fyraftensmøde: Vandforbrug, leg og miljø


Torsdag den 28. juni kl. 16.30-17.30 i Cafe Rucola, Farum Kulturhus,
Stavnsholtvej 3, Farum

Kom forbi, snup en kop kaffe og hør hvordan du kan spare på vandet i
sommermånederne, uden at det går ud over hverken blomster eller sjov og
vandpjaskeri.
Tilmelding er ikke nødvendig – kom bare forbi.

Læs mere på : www.furesoe.dk/gronguide
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Læs mere på : www.furesoe.dk/gronguide
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