I

v
n

i

ed
h
tig
g
dy
e
r
bæ
,
i
g
r
e
n
E

o
i
t
n
a
t

og

d
vil

boligforeninger i EU-HA
r
o
f
PPI
ur
t
a
n
TIDSPUNKT: Torsdag
d. 6. okt. 2021, kl. 16.00-19.00
MØDESTED: Løkkegård,
Løkkegårdsvej 3, 6400 Sønderborg
(Kær Vestermark).
HUSK:
Gode sko
til at gå på
naturklippede
stier (ca. 1,5
km med stop
undervejs)*.

orgSønderbdet
områ

*OBS:

Kom og vær med!
Arrangementet er gratis, og byder på spændende
læring om vild natur, rundvisning på Kær Vestermark
og bæredygtig forplejning.
Eventen er for dig som er nysgerrig på natur og
biodiversitet og som har lyst til at kende til arbejdet
som grøn ambassadør.

Nordborg
Andelsboligforening
www.nabbolig.dk

Adgangs
forholdene for
gangbesværede
er begrænsede.

OBS: Tilmeldingen er bindende,
og foregår ved henvendelse til din
repræsentant for boligforeningen
senest fredag den 24. september.

BOLIGSELSKABET

DANBO

www.go-happi.dk

Vi inviterer beboere fra alle 6 boligforeninger i EUHAPPI-projektet til et spændende arrangement
med fokus på naturen og bæredygtigheden i
Sønderborg-området.
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Velkommen og dagens program
•

Kaffe og kage

Introduktion til EU-HAPPI generelt og Sønderborgs omstilling

Velkommen til Center For Verdensmål
•

Visionen og området

Gåtur i området med læring undervejs
•

4-5 stop

	
Husk: Gode sko til at gå på naturklippede stier
(ca. 1,5 km med stop undervejs)

Pause – let servering

Bæredygtig forplejning

Kom godt i gang som Grøn Ambassadør
Arrangementet er
faciliteret af biolog
og projektleder i
Sønderborg Kommune
Bent Albæk og
uddannelseskonsulent
ved EUC Syd
Tanja Thuesen.

Kommende arrangementer
Tak for i dag.

Tilmeld dig hos din repræsentant for
boligforeningen herunder senest fredag den
24. september. Din tilmeldingen er bindende.

OBS: Vi har fokus på bæredygtighed og vil
gerne undgå madspild, så hvis du bliver forhindret i at komme, skal vi have din afmelding
senest fredag den 24. september.
Lone Ammitzbøll

info@soebo.dk

la@salus-bolig.dk

74 43 05 60

post@b42.dk
74 42 57 95

73 12 34 34

BOLIGSELSKABET

DANBO

Mads Hansen

mah@danbobolig.dk
74 45 17 18

Henrik Møller Hjarsen

hemh@salus-bolig.dk
73 65 92 33

Sofie Nissen

sn@nabbolig.dk
74 45 06 14

Nordborg
Andelsboligforening
www.nabbolig.dk

