
BÆREDYGTIG
BYDEL 9220

- Inspiration til en grønnere hverdag

Åbningsdag 
Vi gentager i år Bæredygtig Bydel 9220, hvor vi i marts måned har fokus på,
hvordan vi alle sammen kan bidrage til den grønne omstilling. 
Vi glæder os til at se jer!

16.00-18.00: Klimatopmøde på Trekanten - ta´familien med!

Bæredygtig Bydel bliver skudt i gang med bobler og åbningstale af Michael Mansdotter!
Udstillingen GrønTTorvet, er en interaktiv udstilling, hvor du kan få tips og tricks til en
grønnere hverdag i hele marts. 
Oplev skiftende udstillinger, der sætter fokus på løsninger som er enkle for alle – og kom selv
med egne idéer, der kan inspirere andre.

Er du også faret vild i, hvad der er op og ned i klima-snakken? Find ud af, hvor det batter at
sætte ind hos dig og din husstand til Klimatopmøde på Trekanten.

Til Klimatopmødet hører I om klima og lærer om, hvad klimakrisen egentlig går ud på.
Derefter sidder I selv eller sammen som familie og prøver et meget nemt online værktøj til
at beregne jeres CO2-udledning.

På den måde kan I sætte ind dér, hvor det giver størst effekt og mest mening for jer. 
Tag børnene med! Der vil være mulighed for børnepasning og aftensmad.

Tilmelding: cgo.nemtilmeld.dk/54/

18.00-18.30: Fællesspisning i Trekantens Café 

18.30-19.00: Åbning af udstillingen GrønTTorvet på Trekanten                                

 - torsdag d. 2. marts



Lørdag d. 4. marts: Repair Café - Fix frem for at smid ud!

Program 

Mandag d. 6. marts: Rundvisning på sorteringsanlægget, Nordværk

Mandag d. 13. marts: Vi spiser klimavenligt sammen

Deltag i Repair Café på Trekanten og vær med til at reparere frem for at
smide ud. Der sidder kompetente fixere, der kan hjælpe med at fixe alt fra din
computer, til tøj der skal lappes eller upcycles.

Hvor: Makerspace i kælderen på Trekanten kl. 10.00-13.00
Der er ikke tilmelding til arrangementet

Hvad sker der med affaldet, når vi har smidt det i skraldespanden? Og hvad
nytter det egentlig, at vi sorterer vores affald derhjemme? 
Kom med til rundvisning på Nordværks sorteringsanlæg. Her kan du blive
klogere på, hvordan de håndterer det sorterede affald, og hvordan det
genanvendes.

Hvor: Vi mødes ved Nordværk (tidligere Reno Nord) kl. 14.00 
Tilmelding senest 4. marts: Susanne, Øst i Centrum: ssk@alabubolig,dk

Kom til fællesspisning, hvor klimavenligt mad er på menuen. Her kan du
blive inspireret til, hvordan du kan spise mere Co2 venligt derhjemme. Efter
spisning er der et kulturelt indslag, hvor du kan være med i dialog om den
grønne omstilling.

Hvor: Trekantens Café kl. 18.00
Tilmelding: www.trekanten.info/event eller 99 31 76 13

Bæredygtig Bydel er et samarbejde med Center for Grøn Omstilling i Aalborg
Kommune, Kvarterværkstedet, Trekanten, den boligsociale helhedsplan, Øst i
Centrum og boligforeningerne Himmerland, Lejerbo og Alabu Bolig. Vi inviterer
sammen med lokale ildsjæle, til arrangementer, aktiviteter og udstillinger med
konkrete værktøjer til en grønnere hverdag. Se programmet her. 



Tirsdag d. 21. marts: Affaldssortering på Skallerupvej

Torsdag d. 23. marts: Gør Aalborg Øst forårsren: Affaldsindsamling

Torsdag d. 16. marts kl. 19.00 og tirsdag d. 28. marts kl. 16.00: 
Sådan sparer du på elregningen (WEBINAR)
Priserne stiger, og klimaet har brug for en hånd!
Aalborgs Grønne Agent giver tips og tricks til at spare på energien både i
forhold til vand/varme og el. 

Det foregår online, så du skal bare læne dig tilbage hjemme hos dig selv og
blive inspireret. Alle er velkomne!

Tilmelding på Facebooksiden; Grønt Aalborg

Det kan virke overvældende, at vi snart skal sortere vores affald i 10 fraktioner.
Hvordan skal det ske i praksis? Og hvilke muligheder er der for at sortere, der
hvor vi bor? Vær med til en eftermiddag, med fokus på, hvilke muligheder
der er for at komme af med dit affald, der hvor du bor og blive inspireret til,
hvordan du kan sortere dit affald derhjemme. 

Hvor: Fælleshuset Skallerupvej 305 A, kl. 15.00 - 17.00
Alle er velkomne til at blive inspireret til mere og bedre sortering! 

I uge 12, afholder Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamling. 
 ”Affald er et stort problem i Danmark. Faktisk er vi danskere blandt dem,
som laver mest affald per indbygger i EU. Og en del af affaldet ender
desværre i vores natur.” Danmarks Naturfredningsforening

Kvarterværkstedet og 9220 de Frivillige inviterer daginstitutioner, fritidscentre
og skoler til affaldsindsamling med vejning af affald og fede præmier!

Vil du som privatperson, klub eller forening være med til at samle affald?
Kontakt Susanne, Øst i Centrum: ssk@alabubolig.dk
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Bæredygtighedsmesse

Fredag d. 24. marts kl. 15.00-18.00 på Trekanten

Mød lokale ildsjæle, foreninger og virksomheder, der har
bæredygtighed i fokus

Hør inspirerende oplæg fra blandt andet Gittemarie
Johansen, forfatter, foredragsholder og zero waster

Deltag i værkstedsworkshop med Råt & Godt

Bliv inspireret til konkrete handlinger

Hold dig opdateret på Facebook, gå ind og følg os på: Bæredygtig Bydel 9220
og www.trekanten.info/events/ 
Ved spørgsmål til programmet kontakt Susanne, Øst i Centrum: ssk@alabubolig.dk

Glæd jer til en eftermiddag med udstillinger, stande, oplæg, mad og oplevelser
for alle aldre.  Der er gratis adgang. Vi glæder os til at se jer!


