Bæredygtighed for alle i Stjær

GRØNNE HANDLINGSPLANER
Hvorfor dette projekt?
Måske har du allerede hørt, at Stjær har fået 393.000 kr fra Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen. Denne lille folder vil forklare dig, hvad det
handler om.
Det hele startede med, at Stjær Sogns Borgerforening på et bestyrelsesmøde sad og snakkede om den skønne landsby vi bor i, med et væld af
foreninger og fællesskaber. Dog har vi ikke mange initiativer indenfor den
‘grønne omstilling’ .. og der er meget, der tyder på, at det er den vej
samfundet bevæger sig i. Hvordan kan vi komme på forkant med
udviklingen og blive en foregangs-landsby?
Forslagene var mange,.. og spørgsmålene endnu flere! Hvad er op og ned
i hele klima-debatten? Hvad er sandt og falsk? Hvad batter egentlig noget,
hvis jeg - hvis vi - skal gøre en forskel? Det blev til en ansøgning, - og lige
før jul fik Stjær så bevilliget en ekstra julegave.

Fokus på 5 temaer
I løbet af foråret 2020 vil der være en række spændende aktiviteter, som
skal give viden og inspiration til nye grønne vaner og tiltag, - dels for
den enkelte, - dels i fællesskab med andre i landsbyen. Der sættes fokus
på 5 temaer:
1) Energiforbedringer og fremtidens grønne energi til boligen.
2) Grøn transport. Om elbiler og meget mere.
3) Affald og ressourcer. Nye lokale og kreative løsninger i stedet for
”smid væk”
4) Grønne indkøb. Er du gået vild som grøn forbruger?
5) Biodiversitet i byen. Mere ”natur” i haverne og i de grønne
fællesarealer
Se aktivitetskalender på sidste side!

Grønne handlingsplaner

1) At give alle i Stjær viden og inspiration til at træffe velovervejede grønne
beslutninger. Dette foregår via en ‘foredragsrække’ indenfor 5 områder.

50 familier i Stjær bliver tilbudt at få udarbejdet en Grøn Handlingsplan.
Familien får en ”håndholdt” rådgiver og coach i nogle timer, som
afklarer spørgsmål og muligheder for en mere bæredygtig hverdag med
fokus på de 5 temaer. I fællesskab laves der en Grøn Handlingsplan, som
indeholder de emner, som familien gerne vil prioritere – med helt
konkrete forslag og målsætninger til nye vaner og nye gode løsninger.
Der er ikke tale om ”kontrakter”, men om helt frivillige målsætninger,
som rådgiveren vil følge op på og tilbyde hjælp til.

2) At afholde 5 ‘For-enden-af-vejen’ arrangementer, i samarbejde med
grundejerforeninger med fokus på energiforbedringer i boligen.

Nye initiativer, nye fællesskaber, nye jobs?

Formålet med projektet er:

3) 50 familier i Stjær bliver tilbudt at få udarbejdet en individuel ‘Grøn
Handlingsplan’ i samarbejde med rådgiver og coach.
4) At skabe grobund for nye grønne fælles initiativer i Stjær, og måske også
oprettelse af nye grønne småjobs.

TAK

FORDI DU LÆSER MED

Aktiviteterne og de grønne handlingsplaner skaber forhåbentlig
grobund for nye grønne fælles initiativer i Stjær, måske også oprettelse
af nye grønne småjobs. Projektet vil gerne være ”fødselshjælper” for
dette og tilbyder derfor rådgivningstimer og hjælp til konkrete
spørgsmål, hvis der er grupper, som vil etablere ”materialebørs” og
byttecentral, foretage fællesindkøb af loftsisolering og varmepumper
eller helt andre ting, som ingen har tænkt på endnu.

DETTE PROJEKT SÆTTER

STJÆR PÅ LANDKORTET
Stjær tager ‘skeen i egen hånd’ og - i samarbejde med borgere,
foreninger, skolen, brugsen og lokale virksomheder sætte vi gang i en
udvikling, som skal gøre Stjær til et endnu bedre sted at bo i fremtiden.
Et sted, hvor der tages mere hensyn til energi- og klimavenlige

KALENDER
MARTS:
Tors. d. 5. kl. 19.00 – 21.30:
Foredrag i forsamlings-huset
Energi- og komfortforbedringer – og fremtidens energi til din bolig v/
Uvildig rådgiver Carsten Vejborg, EnergiTjenesten
Ons. d. 18. kl. 19.00 – 21.30: Foredrag i forsamlingshuset
Elbiler og grøn transport i Stjær v/ Jakob Baungaard, Worldperfect
APRIL:

løsninger og mere natur i byen.

Tors. d. 2. kl. 19.00 – 21.30:
Foredrag i forsamlingshuset
Affald og ressourcer – nye kreative løsninger i Stjær

Region Midtjylland har også fået øje på Stjær, og overvejer i skrivende
stund at gøre projektet i Stjær til Regionens eksperimentarium.

Lør. d. 25. kl. 12.00 – 14.30:
Energimesse på Stjærskolen
Energimesse med lokale håndværkere og installatører.
Udstilling, rådgivning, gode tilbud – og pølser på grillen

Skanderborg Kommune er også part i projektet og byder ind med ca.
100 timer - og støtte os med tilladelser, viden og ekspertise.
Stjær Sogns Borgerforening driver projektet i samarbejde med

Tors. d. 30. kl. 19.00 – 21.00: Foredrag i forsamlingshuset
Morten DD kommer til Stjær!
Underholdende foredrag om kryb og kravl og mere biodiversitet i din have.

EnergiTjenesten, som er en uvildig, non-profit organisation.

MAJ:

Hvor langt vi kan nå som landsby? Hvad kan vi hver for sig - og
sammen? Projektet er helt afhængig af at I som borgere i Stjær bakker

Tors. d. 28. kl. 19.00 – 21.00: Have-vandring i Stjær
Den insektrige og naturnære have:
Oplevelser, inspiration og gode idéer v/biolog Peter Lange fra Stjær

op. Vi håber, at rigtig mange af jer vil være med.

Søn. d. 24. kl. 10.00 – 14.00: Telt ved Brugsen i Stjær
Er du gået vild som grøn forbruger? Masser af spændende og faktuelle
oplæg, information og debat (se detaljeret program i Brugsen)
For-Enden-af-Vejen arrangementer
- i samarbejde med lokale grundejerforeninger og veje:
Søndag d. 22. marts:
Flintevænget og Granatvænget
Lørdag d. 28. marts:
Vestbakken-Cedervej-Enebærvej-Tujavej
d. 29. marts el. 19. april: Evt. Nygårdsparken og Nymarksvej
Lørdag d. 25. april:
Midtbyen og omegn – åben for ALLE
Afsluttes med energimesse
Lørdag d. 16. maj:
Pebbelparken, Toftevænget, Pebbelgården

