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Udfordringen i dag
Der bliver smidt store mængder af fald i gaderne.
Vi skal have folk til at ændre adfærd, forebygge og afhjælpe
problemerne med henkastet af fald.

Dette er opsummering af udfordringen, vi står over for. Udfordringen er ikke ny. Den er faktisk gammel i Aarhus.
Og den fylder meget i alles bevidsthed. Affaldsmængden anses fortsat som et stigende problem af byens borgere.
I 2019 er 75% af borgerne, der er enige, eller meget enige i det (Epinion 2019).
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Visionen
Aarhus skal være
Nordens reneste by

Visionen er klar, men vejen dertil er lang og fyldt med
udfordringer, benspænd og tonsvis af gamle
pizzabakker. Byens aktører og borgere engageres og
motiveres til at blive en aktiv del af nye løsninger.
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Alliancen
Udfordringen løses kun, hvis vi samarbejder om opgaven.
Derfor har Aarhus City Forening og Aarhus Kommune taget
initiativ til etableringen af Alliancen for Nordens Reneste By,
som er et samarbejde bestående af kommune, erhvervsliv og
byens borgere.

Alliancen er organiseret med en bred styregruppe, der koordinerer indsatserne.
Alliancemedlemmerne udfører aktiviteterne.
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Veje til målet
For at nå i mål kræver det, at vi arbejder klogt og ambitiøst.
Adfærdsfornyelse er et nøglebegreb.
Vi vil arbejde for en ren og attraktiv by for os alle.

ADFÆRD: Vi vil skabe positive adfærdsændringer og
støtte borgere, producenter og sælgere i at håndtere
deres af fald korrekt og minimere mængden af emballage. Vi vil arbejde for en ef fektiv og bæredygtig håndtering af af fald og understøtte genbrug og genanvendelse.
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KOMMUNIKATION: Vi vil kommunikere bredt om
Nordens Reneste By og engagere og motivere byens
aktører til at blive en aktiv del af nye løsninger på området.

Tema for 2020
For at rykke på udfordringerne og skabe
nye løsninger har vi valgt at fokusere
kræfterne på et årligt tema.
Tema:

Bedre adfærd – dag og nat
Geografisk område:

Aarhus C
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Temaets indsatsområder
Indsatsområdet i år er:

Ambassadører
som starter og understøtter bevægelser

Vi er meget optaget af at skabe synlige resultater. Man skal kunne se og mærke, at Alliancen gør en forskel.
Derfor skal vi starte en bevægelse, hvor flere og flere kobler sig på og bidrager til en renere by. Feje for egen dør
– og naboens. Med andre ord skal vi skabe ambassadører, der går forrest og kan inspirere andre til at tage et
medansvar.
Vi tror ikke på løftede pegefingre og negativ kommunikation, men vil hellere gå foran og få mange til at gå med.
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Aktiviteter
Styregruppen koordinerer aktiviteterne i Alliancen for Nordens
Reneste By. På workshops har medlemmerne budt ind med et
væld af gode ideer til aktiviteter, se side 11 for eksempler. Men
hvilke ideer, der realiseres, er i høj grad op til medlemmerne selv.

For at understøtte de gode ideer, har vi lanceret Nordens Reneste By-puljen, der kan søges af alle medlemmer i
Alliancen. Læs mere på www.nordensrenesteby.dk
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Alliancens medlemmer
Blandt alliancens medlemmer finder man både lokale ildsjæle, kommunale institurioner, virksomheder, foreninger, socialøkonomiske virksomheder og privatpersoner, der brænder for en renere by.
Flere og flere virksomheder går op

Samtidig deltagere flere og flere

Også i kommunen er en ren by et

i FN’s Verdensmål og har øget fo-

borgere frivilligt i affaldsindsam-

stort fokusområde, og der afprø-

kus på bæredygtighed, fx. via af-

linger, ligesom flere og flere grøn-

ves løbende nye løsninger, der skal

faldssortering, minimering af mad-

ne aktører sætter bæredygtighed,

skabe en renere by

spild og emballage.

klima og miljø på dagsordenen.

Den fulde medlemsliste ses her: www.nordensrenesteby.dk
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De gode ideers parkeringsplads
Gennem en stærk involvering er der indsamlet mange gode ideer
og input til senere brug.
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