
Det skal give mening at spare på energien 
Ord fra orienteringsmøde 

Nordborg Andelsboligforening havde inviteret de beboere som gerne ville høre 

mere om det at være grøn ambassadør. 

På mødet fortalte forretningsfører Jan Mortensen fortalte om foreningens energi- og 

bæredygtighedsstrategi, og ønsket om at oprette et grønt ambassadørkorps udvalgt blandt 

foreningens beboere. 

Foreningens energi-og bæredygtighedsstrategi, betragtes som et startskud til den grønne 

omstilling i foreningen.  

”Vi har boliger som allerede blevet energirenoveret, og flere tiltag undersøges. ”fortalte Jan. 

På denne måde bakker NAB op om Sønderborg Kommunes vision om at være CO2 neutral i 2029.  

De grønne ambassadører er omdrejningspunktet for projektet om energirigtige løsninger.  

For at kunne måle energirenoveringernes effekt skal der dog bruges data.  

Her håber foreningerne i projektet, at beboerne vil give disse data om deres forbrug ad 

frivillighedens vej, da det ikke er muligt at hente disse andet sted.  

Kun sådan kan det ses om målsætningerne er nås - nemlig at nedbringe energiforbruget over 5 år.  

Til dette formål sætter NAB både personalressourcer men også økonomi af.  

Der skal uddannes medarbejdere men også netop ambassadører. 

 

Som deltager Hans Erik Johansen sagde ”folk skal se meningen i at reducere energiforbruget før de 

f.eks. vil skifte gamle pærer ud med LED.”  

Der var en livlig debat. Hvad forstås under ”energi”? Det er i første omgang tale om el og varme, 

ikke så meget vand. ”Vand er en ressource vi også skal kigge på”, lovede Jan Mortensen da der 

også her er et potentiale for besparelser.  

Dertil kunne Ervin Peters fortælle om: Han har sparet 30m3 vand om året, fordi han bruger 

brusebadsvand, som han opfanger i en balje, til toiletskyl og blomstervanding. ”Vi kan gøre en del 

selv”, mente han. 



 

 

Jan Mortensen fremhævede også at ”fællesskab og inddragelse understøtter den ønskede 

adfærdsændring. Alle ved at i sidste ende er det beboere, som skal støtte boligforeningens grønne 

profil.” 

Ambassadørerne vil høre nærmere om deres opgaver på et kursus den 19. november på EUC Syd. 

Her får de informationer om hvordan de kan motivere deres nabo til en grøn adfærd, hvordan de 

kan med deres egne ideer bidrage til boligforeningens energirenoveringsprojekter. De grønne 

ambassadører står ikke alene, de samarbejder på tværs i deres egen boligforening, men også med 

andre boligforeninger. 

Kommunen grundlagde ”ProjectZero” i 2007, og i ”Roadmap 2025” kan der læses om, at alle seks 

boligforeninger i kommunen ,vil være med til at reducere CO2-udslippet med 9.000 tons indtil 

2029. Se eventuelt mere på www.projectzero.dk 

http://www.projectzero.dk/

