Opsamling på infomøde om Vejle Klimalandsby, afholdt 11. februar 2021.
Deltagerantal:
Cirka 40 borgere tilmeldt. 29 borgere deltog.
Deltagerne kom fra
1. Børkop
2. Vandel
3. Skibet
4. Tinnet Krat
5. Ny Højen
6. Grejs
7. Bredballe
8. Givskud
9. Thyregod
10. Ødsted Jerlev
Årsag til deltagelse:
Overvejer at ansøge: 2
Overvejer at ansøge og nysgerrig: 7
Nysgerrige: 18
Spørgsmål stillet i chat og plenum:
Hvor mange klimalandsbyer udpeger I?
Svar 1 klimalandsby, for at holde fokus og skabe forandring. Vi vælger den ansøgning som har størst
opbakning og potentiale. Vi tilbyder alle andre interesserede at være med i et netværk, dele viden og bakke
op om alle tiltag.
Hvor mange penge er der i projektet / til landsbyen?
Det totale budget til klimaplandsby er på 1,8 mio. kr. Hovedparten af midlerne er ikke fordelt endnu. Det
skal ske i samarbejde med landsbyen og med afsæt i projektideerne. Midlerne skal bidrage til CO2
reduktion, gerne sammen med midler fra fonde, energispareordninger fra energiselskaber, omlægning og
grønne ordninger, andre tiltag omkring kommunens Klimaplan m.v.
Hvad tænker deltagerne man kunne arbejde med
Indføre varmepumper, mere cyklisme (cykelstier der binder kommunen sammen), ændre adfærd, krav om
bæredygtigt / klimarigtigt byggeri.

Delebil, fælleskørsel til skolen, udnytte fællesarealerne til f.eks. fælles hønsegård, grøntsagsproduktion og
flere træer (fx. frugttræer), mere vægt på at bruge cyklen til at handle, eventuelt dele ladcykel. Solceller på
tagene.
Fælles materialebank vi har fx haveredskaber, trailere og vandspulere i grundejerforeningen, synes at det
lyder fint med deleelcykel
Jeg kunne tænke mig sammen med andre at arbejde med lokal produktion af fødevarer/ grøntsager - det er
sundt, godt for klimaet og sjovt at gøre sammen - og plante træer, og skabe vilde arealer
Hvordan dokumenteres processens
Der vil løbende ske en formidling via projektet. Tanken er fx at gøre landsbyen til en levende udstilling til
inspiration for andre. Der knyttes måling til projektet fra et eksternt firma, så der bliver et nulpunkt for
CO2-reduktion og andet, og dernæst en eller flere målinger af ændringer undervejs. Det er endnu ikke
besluttet, hvordan målingen skal se ud, da den kan afhænge af, hvilke tiltag landsbyen vælger at gå i gang
med.
Hvordan ansøger man
Kommunen skal have en kort motiveret ansøgning pr. 1. marts. Det må gerne være en mindre kreds af
personer som søger.
Endelig ansøgning skal være klar til 29. april.
Her forventer vi, at der er en klar idé om hvad og hvordan man vil nå sine mål. Kommunen hjælper med at
udvikle ansøgning og afdække opbakning. Det er ikke et krav, at der er bred opbakning eller fuldt
flyvefærdige idéer pr. 29. april. Det må gerne være en del af konceptet at ideer kan udvikles og foldes ud
undervejs.
Gå ind på www.vejle.dk/vejleklimaplandsby og find ansøgningsskema, betingelser mm.

