Grøn bog til udfyldelse
*Kommunenavn:
Brøndby Kommune

*Kontaktperson(-er): Navn, mail og evt. telefonnummer
Søren Wermuth, vicekommunaldirektør. Mail: sla@brondby.dk Tlf.: 4328 2200
Vibeke Røhling, udviklingskonsulent. Mail: vro@brondby.dk Tlf.: 4328 2227

*Jeres VILDE projektside: Indsæt URL/link til en side I løbende opdaterer med
informationer, billeder, status mv. om jeres arbejde med at gøre jeres kommune for
VILD.
www.brondby.dk/vild

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?
I 2024 er mindst ti kommunale områder eller naturområder blevet mere varierede for at
fremme biodiversitet og oplevelsesmuligheder. Og vi vil prioritere biodiversitet i
forbindelse med byudvikling. Der vil indgå krav om beplantning med blomstrende træer,
rekreativ brug af regnvand el. lign. til gavn for naturen og til glæde for borgerne.
Dertil kommer de samarbejder, vi vil indgå i med borgere, boligselskaber og
virksomheder om mere vilde og varierede områder.
*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:
Natur og biodiversitet står allerede højt på den politiske dagsorden i Brøndby.
Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2020 strategien Brøndby 2030, hvoraf ’Større
variation i natur og grønne områder’ udgør ét af fem fokusområder.
I Brøndby 2030 står der:
Vi vil bevare og udvikle Brøndbys natur og grønne områder. En øget biodiversitet er
både et mål i sig selv og et middel til at fremme oplevelsesværdien og borgernes
sundhed og trivsel. Ved at gøre de grønne områder og byrum attraktive og tilgængelige,
kan de danne gode rammer om aktiviteter og fællesskaber.
Vi forpligter hinanden på, at:



Naturen og de grønne områder er mere vilde og varierede
Flere borgere får naturoplevelser i Brøndby

Dertil kommer, at vi så privilegerede, at vi er omgivet af dejlig natur som Vestvolden,
Strandparken, Den Grønne Kile og Brøndbyskoven. Samtidig har vi mange stærke
fællesskaber i Brøndby, hvor både unge som ældre tager et stort ansvar for, at vi har
noget at samles om. Hvad det præcist bliver, og hvordan vi gør det, glæder vi os til at
finde ud af.
Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…:
Bruge den på et projekt, der både fremmer biodiversitet og borgernes sundhed, trivsel
og oplevelsesværdi.

Spørgsmål markeret med * SKAL udfyldes. Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk.

