
 

 

Vigtig information om persondata: Når du deltager i et afdelingsmøde, vil dit navn og din adresse kunne fremgå af materialet forud for og i 
referatet af afdelingsmødet. Det sker eksempelvis, hvis du stiller op til afdelingsbestyrelsen, hvis du har fremsat et forslag, som skal 
behandles på afdelingsmødet. 
Dokumenterne vedrørende afdelingsmøder kan ikke slettes eller anonymiseres. Du kan læse mere om reglerne for behandling af 
persondata på www.fsb.dk. 

 

Kære medbeboer  

Vi indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde i Bispeparken.  
 
På et ekstraordinært afdelingsmøde kan vi alle som beboere deltage, have en fælles 
debat og tage beslutninger om Bispeparken.  
 
Vi stiller forslag om at udjævne huslejestigningen mellem 2022 og 2023. 
Samt dette forslag om at Bispeparken skal søge om at blive Grøn 
Eksempelafdeling   
 

Med venlig hilsen Bispeparkens Bestyrelse (afdelingsbestyrelse for fsb-ad. 1-22)  

Supplerende materiale til ekstraordinært
afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken 
onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00 

FORSLAG OM GRØN EKSEMPELAFDELING 

Mødet afholdes i 
Bispeparkens Beboerhus
Bispeparken 17B

Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt

 
 
 



Forslag om at Bispeparken søger om at blive Grøn Eksempelafdeling i fsb

Forslag:
 
Bispeparken søger om at blive Grøn Eksempelafdeling i fsb, så vi kan udføre for 1,5 mio. kr. grønne 
tiltag, uden at vi selv skal betale noget. Vi får desuden hjælp fra en medarbejder på hovedkontoret.

Vi vil blandt andet gerne arbejde med følgende: 
Solceller og eventuel anden energiproduktion.
Biodiversitet på altanerne – jord til altankasserne, frø, evt. planter. 
Elektrificering af drifts/ejendomskontorets feje/sugemaskine (de øvrige maskiner er elektriske). 
information og uddannelse på forskellige områder.
Uddannelse af affaldshelte (medbeboere i alle aldre), som kan stå ved vores kommende anlæg og 
hjælpe naboerne med kildesortering på bestemte dage/tider.
Vandbesparelser – bruge de kommende vandmålere aktivt i en kampagne for at spare vand og 
penge.
Nudging-projekt – hvordan indretter vi Bispeparken, så vi helt af os selv opfører os så grønt som 
muligt?
Bier på Kirkegården eller i mosen, hvis vi kan få lov. I selve Bi-speparken bor vi for tæt til selv at 
have dem her. 
Udbygning af nogle af de tiltag, som vi allerede har vedtaget eller gennemført (se nedenfor)
Genopstart og facilitering af Grønt omstillingsudvalg.

Vi er en dobbelt målgruppe: De meget engagerede, som gerne vil gøre noget og forandre ting i en 
grøn retning i Bispeparken og i verden. Plus dem, der ikke er specielt interesserede i at vide alt og 
bruge meget tid, men godt kan bruge hjælp og råd, når de er i gang med at smide affald ud i de 
rigtige standere eller andre af hverdagens gøremål. 

Samskabelse vil være et generelt princip. Det vil sige, at vi beboere skal være med til at bestemme 
og være med til at skabe løsninger og kampagner. Det kan også indebære inspirationsture.

Vi har blandt andet allerede vedtaget:
Biodiversitet i form af blomsterengs-bede og nødder og bærbuske.
Ladestandere til små køretøjer og til biler (ikke finansieret af Bispeparken).
Forstørret Lokal Afledning af Regnvand og bypark på plænen Bispeparken/Grønningen Nord 

Vi har blandt andet allerede gennemført: 
Lokal Anvendelse og Afledning af Regnvand på plænen Bispeparken/Grønningen Nord med 
regnvand i vaskeriet og overløb til regnvandssøen.
Lokal Afledning af Regnvand  på plænen ved Jacob Lindbergs Vej med regnbede, solbær, ribs og 
frugttræer. 
Vindmøllestrøm på vaskeriet. 
Byttehjørne i vaskeriet.
Gastørretumblere i vaskeriet (som dengang så grønt ud).
Låne-ladcykler.
Stor andel af økologisk og klimavenlig mad til arrangementer. 
BispeFarmens køkkenhaver og højbede.

Økonomi: Der er ingen udgifter for Bispeparken og dermed ingen huslejekonsekvens.

Baggrund: Grøn Eksempelafdeling har ansøgningsfrist 1. november 2021.
Nogle tiltag vil samtidig kunne opnå støtte fra energpuljen eller effektiviseringspuljen.

Stillet af Bispeparkens Bestyrelse til behandling på afdelingsmødet 27. oktober 2021
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