Sønderborg Klimadage - torsdag
Sønderborg Klimadage er tre dages viden, inspiration og oplevelser på havnefronten ved Multikulturhuset for alle interesserede. Der er
gratis adgang og åbent 15-21. Det kan du opleve torsdag den 9. juni

25 DÅRLIGE UNDSKYLDNINGER FOR AT LADE CYKLEN STÅ
Torsdag den 9. juni kl. 15.30 – 16.20
Det er billigt, sundt, sjovt og klimavenligt at cykle til arbejde. Alligevel tager de fleste bilen.
Hvordan hjælper vi folk med at bryde vanen og hoppe på cyklen? Vi tager fat i alle de dårlige undskyldninger og sender dartpile efter dem.
Vi starter med et interview med Louise Søndergaard Sørensen, der tidligere kørte i bil på arbejde, men nu cykler.
Hør også, hvordan virksomheder kan arbejde med at cykle på arbejde
FOR BØRN - KLIMAHELTE MED MADMOD
Torsdag den 9. juni kl. 16.30 – 17.50
Kokken Jesper Kock inviterer børn på opdagelse i grøntsagernes magiske univers. Gennem leg får børnene en uddannelse som klimahelte, der har
madmod nok til at vinde over superskurken Kræsen. Alle børn får et bevis og en is fra Bondegårdsis.
Efterfølgende byder BALS Brugsen for Als & Sundeved på smagsprøver og anden inspiration til klimavenlige indkøb, som børn kan være med i.
4XVIND OG SOL HVORDAN GØR VI?
Torsdag den 9. juni kl. 18.00 – 18.50

Regeringen vil firedoble Danmarks produktion af vind- og solenergi. Flagermus og små padder skal ikke længere forhindre grøn energi, og byrådene skal
give flere tilladelser til solceller og vindmøller på land.
Hvordan kan det lykkes?
Havvindchef Andreas Lauridsen fra European Energy, der lever af solcelle- og vindmølleparker, giver sit bud. Han hører også gerne dit, så vi kan få en
god samtale om grøn energi.
Energiforsker Kristian Borch spørger:
Hvordan involverer du borgerne, Andreas?
SPØRG HUSDOKTOREN OM RENOVERING
Torsdag den 9. juni kl. 19.00 – 19.50
Det er mere klimavenligt at bygge et brugt hus om end at bygge et nyt.
Men hvordan udnytter man mulighederne og gør det gamle hus moderne?
Vis os dine tegninger og få gode råd af to husdoktorer Jens Sandell-Duus, HOME Sønderborg og Michael H. Nielsen, seniorrådgiver i den grønne
tænketank CONCITO.
SEKTORKOBLING - HVAD ER DET?
Torsdag den 9. juni kl. 20.00 – 20.40
Sektorkobling er, når vi udnytter varme, kulde og strøm til andre formål. Det kan spare verden for enorme mængder energi, og det kræver teknologi og
viden, som Danfoss har bygget op over mange år.
Direktør for Bitten og Mads Clausens Fond, Lars Tveen, fortæller om sektorkobling og dens betydning. Herefter kan du stille spørgsmål om teknologien
bag grøn omstilling, om energieffektivisering eller om fondens arbejde for Sønderborg-området.

Kom også ned og besøg vores teltby med masser af viden og inspiration
Grøn Vækst Sønderborg løsningerne
Mød 11 af Sønderborg-områdets grønne vækst-virksomheder, som alle har energi- og klima i deres DNA - og bliv klog på fremtidens grønne Sønderborgløsninger:
Sensorer fra Maacks kan halvere kørslen med skraldebiler
SaltPower omdanner med osmose saltvand til grøn strøm - se den 40 fod store prøvecontainer
Danish Clean Water bygger videre på teknologi fra ubåde
Barber 10-30% af elregningen med energieffektive Niko Home Controls
Carl Matzens teglværker A/S sparer energi og materialer med nye mursten
OJ Electronics styrer ventilation og gulvvarme med energieffektiv grøn teknologi
SwipBox gør nethandlen mere grøn & bæredygtig
Pero Solutions bæredygtig emballageløsning
GCM leverer energieffektive gear, motor og styring til selvstyrende maskiner
SDU ambassadørkorps - bliv klog på de 5 uddannelsesretninger
Better Energy Solutions - solcelleparker fremtidens energikilde
Mød Sønderborg Vækstråd, Grøn Vækst Sønderborg, Syddansk Universitet og Alsion.
Fjernvarme, grøn strøm og genanvendelse af affald
Få viden og information om
hvordan du kan bidrage til at udnytte ressourcerne i vores affald
hvorfor fjernvarme er det grønne, nemme og stabile valg? Hvad koster fjernvarme? Og kan du få fjernvarme på din adresse – enten nu eller i nær
fremtid?
de kystnære vindmøller i Lillebælt, som skal forsyne Sønderborg-området med grøn strøm og levere overskudsstrøm til lokal Power-to-X produktion
Masterplan2029, der får det hele til at hænge sammen og skaber et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029
Mød Sønderborg Forsyning, Sønderborg varme A/S, Broager Fjernvarme, European Energy, Nature Energy, ProjectZero
Den grønne varmepumpe
Kan du ikke få fjernvarme, så er en energieffektiv varmepumpe løsningen – få viden og information af områdets energiuddannede VVS-installatører.
Hvad er den bedste varmepumpe-løsning for dig, er det "luft til vand", "luft til luft" eller jordvarme?
Få information om, hvordan du i efteråret kan søge tilskud fra Energistyrelsen.
Mød ProjectZero og tre af områdets VVS-installatører Erik Jensen VVS, Witt & Søn A/S, Kellmann's VVS
Den grønne bil
Få viden og inspiration til dit næste bilkøb.
Hvordan passer elbilen til dit transportbehov?
Bliv klog på ladeløsninger og elbilens økonomi

Hør om landsbybussen og kør sammen med Nabogo-appen og spar penge på din grønne transport
Mød ProjectZero og områdets elbil-forhandlere, Landsbybussen og Nabogo-appen
Den gule bus er grøn
Sønderborgs 44 gule busser kører på lokalt produceret biogas – og bidrager dermed til et CO2-neutralt Sønderborg-område.
Hør om hvordan du tager cyklen med på bussen og sparer CO2
Få en grøn transport snak med Sydtrafik´s grønne ambassadører.
Mød Sydtrafik, Sønderborg Kommune og Umove.
Vi cykler året rundt
Mød Sønderborg Cykelforum og bliv inspireret til at cykle året rundt. Det er godt for pengepungen, klimaet, sundheden og dit helbred.
Er du klar til at skrotte bilen til fordel for en elcykel?
Områdets cykelhandlere præsenterer el-cykler til alle aldre
Få info om cykelruter i vores lokalområde og mød de lokale cykelforeninger
Mød Sønderborg Cykelforum, Cykelmotion Sønderborg, MTB Sønderborg og områdets cykelhandlere.
Natur-oplevelser og Verdensmål
Det nye Verdensmålscenter "Lykkegaard "på Kær giver praktiske svar på de 17 Verdensmål, som bl.a. rimer på natur, affald/ressourcer og energi
(ProjectZero).
Hør hvordan du laver et "Vild med vilje" insektbo i en krog af din have, så du er med til at passe på vores insekter
Torsdag kan du møde naturvejlederne og høre, hvad du kan opleve i vores nærområder i skove, på stranden mv. Få information og kort om
stisystemerne i skovene m.v.
Tag børnene med og mød Madam Trash, der tager børnene med på en læringsrejse om affald og genanvendelse. Rejsen slutter med et diplom
samt en gratis Bondegårdsis til børnene.
Mød Center for Verdensmål
Klimamad i hverdagen
Lokale friske råvarer, lokalt tilberedt. Nye klima-opskrifter udfordrer dine smagsløg og vaner. Bliv inspireret til klimamad i hverdagen, lær hvordan du kan
følge med i CO2-aftrykket fra dine madvaner. Bliv klog på
Hvordan du kan følge med i CO2-udledningen fra dine madkøb
Hvordan du kan investere i øget lokal produktion af fødevarer
Hvordan den nye CO2-venlige madpyramide indeholder
Mød BALS – Brugsen for Als og Sundeved
Energi og bæredygtighed i boligen
Bliv klog på hvor du skal sætte ind såfremt du vil spare penge, reducere din boligs CO2-udledning eller udfordre dine forbrugsvaner. Få gode råd om en
mere bæredygtig bolig og adfærd. Mød ProjectZero, rådgivere og Sønderborgs grønne ambassadører, som bl.a. hjælper områdets boligforeninger med
inspiration til mere natur, sortering af affald og energibesparelser. Mød en af Bolius fageksperter indenfor byggeteknik, bæredygtighed, energi og
boligeftersyn onsdag og torsdag.
Mød ProjectZero, B42, Gråsten Andelsboligforening, Nordborg Andelsboligforening, Sønderborg Andelsboligforening, Søbo, EUC Syd, Dansk Energi
Management og Bolius
Det er for børn, være- og bæredygtighedsteltet
Byg og hyg med dit barn eller lad dit barn byg og krea'er sammen med os. Tema'et er energi og verdensmål. Vores egen lille "playground".
Playground indeholder materialer og professionelle hjælpere sætte turbo på teltets aktiviteter.
Kom og leg med andre børn og se hvilke grønne løsninger du kan finde på?
Mød Madam Trash, lær at samle og sortere affald sammen med mor og far, så får du et diplom og en bondegårdsis når du har fundet 4 forskellige
slags affald.

-

Se hel programmet på www.klimadage2022.dk (http://www.klimadage2022.dk/) eller følg med på Facebooksiden
https://www.facebook.com/sdbklimadage (https://www.facebook.com/sdbklimadage).

Sønderborg klimadage gennemføres i forbindelse med IEA konferencen i Sønderborg den 7. - 9. juni 2022. Klimadagene arrangeres af et lokalt
partnerskab med Sønderborg kommune, Sønderborg Forsyning, Sønderborg Vækstråd, Vores Sønderborg, GOTO Sønderborg og ProjectZero, med
ProjectZero som den overordnede event-ansvarlige.
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