Ishøj for
verdensmålene

SAMMEN OM
VERDENSMÅLENE

Sammen kan vi hjælpe og inspirere
hinanden til, hvordan vi gør
verdensmålene til hverdagsmål.

Sådan arbejder vi med målene
I denne brochure om verdensmålene kan
du læse inspirerende historier om lokale
foreninger og virksomheder i Ishøj, som
arbejder inden for flere af målene og gør
en forskel på hvert deres område. Du kan
også finde gode råd til, hvordan du selv
kan bidrage.

Verdens lande vedtog i 2015 en FN 2030dagsorden for bæredygtig udvikling med
17 verdensmål, som forpligter alle FN’s
193 medlemslande til helt at afskaffe
fattigdom og sult i verden, reducere
uligheder, sikre god uddannelse og bedre
sundhed til alle, anstændige jobs og mere
bæredygtig økonomisk vækst.

I Ishøj Kommune mener vi, at vi har et
fælles ansvar for vores klode og for
kommende generationer. Derfor arbejder
vi også aktivt med FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling. Kommunerne har
ingen formel forpligtelse til at arbejde med
verdensmålene, men vi har en forpligtelse
over for hinanden og for vores klode.

I Ishøj har vi hver især muligheden for at
bidrage til, at FN’s verdensmål bliver mere
end nogle flotte sætninger på et stykke
papir.
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Det er mit håb, at vi sammen sikrer et
bæredygtigt Ishøj, hvor udvikling fortsat
ikke sker på bekostning af omgivelserne,
men med et fokus på at værne om
vores by og natur. Målet er, at både vi,
vores børn, vores børnebørn og
kommende generationer må opleve og
få glæde af vores grønne og bæredygtige
Ishøj.
Rigtig god læselyst – og indsats.
Ole Bjørstorp
Borgmester
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SÅDAN ARBEJDER
KOMMUNEN MED MÅLENE
I Ishøj Kommune arbejder forskellige fagområder også med FN‘s
verdensmål. Center for Ejendomme arbejder aktivt for at
reducere energiforbruget og CO2-udledningen i de kommunale
bygninger.

Center for Ejendomme på Ishøj
Rådhus har valgt at arbejde strategisk med FN‘s verdensmål i 2021 for
at undersøge, hvordan målene kan
bruges som et fælles sprog og en
fælles ramme for de opgaver, afdelingen har ansvar for at løse.
”Med verdensmålene har vi fået
et sprog for bæredygtighed i afdelingen, som også fungerer godt
eksternt i forhold til lokalsamfundet,
vores samarbejdspartnere, virksom-

heder og andre kommuner. Flere og
flere tager målene i brug og arbejder
med at omsætte dem i hverdagen.
Det giver os alle sammen en fælles
referenceramme i dialog og samarbejde. I Center for Ejendomme kan
vi henvise til de forskellige mål og
tale om, hvordan vi arbejder med
dem, og hvilke ambitioner vi har for
at gøre lokalsamfundet og i sidste
ende verden mere bæredygtig,”
fortæller Cæcilie Færch, udviklingskonsulent i Center for Ejendomme.

Energi-rigtige bygninger
Center for Ejendomme arbejder
blandt andet med mål nr. 7 – bæredygtig energi.
Bygninger står nemlig for en stor del
af CO2-udledningen i samfundet. Derfor arbejder Center for Ejendomme aktivt for at reducere energiforbruget og CO2-udledningen fra de
bygninger, kommunen ejer og drifter.

Her er en liste over nogle af de bæredygtige tiltag i de kommunale bygninger:
•

Sidste år blev det sidste oliefyr konverteret i kommunens institutioner til langt mere klimavenlige varmepumper. Fra i år skiftes
fokus til gasfyrene for at skifte de sidste fossile energikilder, kommunen har tilbage i bygningerne.

•

Kommunen gennemfører energibesparende tiltag såsom udskiftning af belysning, intelligent energistyring af varme og
ventilation og efterisolering.

•

Kommunen arbejder på at reducere vandspild og undgå vandskader med intelligente lukkemekanismer, der selv måler og
opdager spild og brud på vandledninger.

•

Arbejdet med bæredygtige materialer er også påbegyndt. Ved at anvende materialer, som udleder mindre CO2 i produktion,
transport og genanvendelse, kan vi sænke CO2-udledningen til byggeri og vedligehold markant.

•

Derudover arbejdes der med at skabe bæredygtige rammer for kommunens borgere og brugere. Det handler om at skabe
tryghed, tilgængelighed og et godt indeklima i og omkring bygningerne. Ny belysning giver f.eks. også bedre arbejds- og
undervisningsforhold, og materialer med lavt CO2-aftryk kan bidrage til et bedre indeklima med færre skadelige stoffer.

VK Totalservice ApS
Byggeentreprise & Facadearbejde

KVALITET TIL TIDEN
Totalentreprise

EKSPERTISE
Hos VK Totalservice ApS er du altid sikker på at
få veludført håndværk
KVALITET
Vi garanterer topkvalitet og høj service på alle
vore projekter
PÅLIDELIGHED
Vi løser alle opgaver til aftalt tid, så dine projekter
ikke bliver forsinket

Facadearbejde

Pilemøllevej 6-8 · 2635 Ishøj · Tlf.: 28 18 62 22 · post@vk-byggeentreprise.dk · www.vk-byggeentreprise.dk
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HVORDAN KAN DU
SELV BIDRAGE TIL
VERDENSMÅLENE?
Ingen kan alt. Men alle kan noget, og
sammen kan vi endnu mere. Sådan er det
også med FN‘s verdensmål. Som inspiration
har du her et overblik over ting, du kan gøre:

Spar strøm ved at tilslutte elektriske apparater til en strømskinne. Sluk dem helt, når de ikke
er i brug – inklusive din computer.
Giv mere end et ”like” på sociale medier – del interessante opslag om kvinders rettigheder
eller klimaændringer med andre, så folk i dit netværk også ser det.
Sig din mening! Bed dine lokale og nationale myndigheder om at deltage i initiativer, der
ikke skader mennesker eller planeten.
Sig nej til mobning – også digitalt.

FRA DIN SOFA

Søg viden og information. Følg nyhederne i ind- og udland om verdensmål og bæredygtighed.

Kontakt os
for et godt
tilbud

Vi har 20 års erfaring med
alarmer og overvågning

Tlf. 70 22 10 63

www.alarmgruppen.dk • salg@alarmgruppen.dk
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Køb lokalt. Lokale varer forurener mindst, fordi de ikke har en lang transport.
Derudover holder du lokale virksomheder i gang og folk beskæftiget.
Køb kun bæredygtig fisk og skaldyr. Det vil sige fisk, som ikke er overfisket og er fanget med
skånsomme redskaber.
Brug en genopfyldelig vandflaske og kaffekop.
Medbring din egen taske eller mulepose, når du handler. Undgå plastikposer.

I DIT NABOLAG

Brug din stemmeret. Vær med til at beslutte, hvem der skal sidde i byrådet
og Folketinget og tage beslutninger på dine vegne.

Lufttørring. Lad dit hår og tøj tørre naturligt i stedet for at bruge en maskine. Fyld vaskemaskinen helt, når du vasker tøj.
Tag korte brusebade og sluk for vandet, mens du vasker hår og krop.
Spis mindre kød, fjerkræ og fisk. Det kræver flere ressourcer at producere kød end
planter.
Komposter dine madrester. Frugter og grøntsager kan blive lavet om til jord, hvis du
komposterer det. Smådyr og orme spiser madresterne, og deres afføring bliver til
jord. Samtidig sparer du også forbrændingsanlæggene for en masse affald.

I DIT HJEM

Genanvend papir, plast, glas og metal.

Giv frugt eller snacks videre, hvis du har noget til overs, og undgå madspild.
Kend dine rettigheder på arbejdspladsen, og tal imod diskrimination.
Vær mentor og vejleder for unge. Det er tankevækkende og inspirerende at
hjælpe andre til en bedre fremtid.
Sørg for, at din virksomhed bruger energieffektive varme- og kølesystemer.

PÅ DIT ARBEJDE

Cykl, gå, eller tag offentlig transport. Gem bilturen til, når du kan fylde bilen
med flere passagerer.

Snedker- og tømrerarbejde i fagentreprise eller
hovedentreprise i hele Storkøbenhavn udføres
for stat, kommune og professionelle bygherrer.
Industrikrogen 4B · 2635 Ishøj
Tlf.: 43 99 58 68 · info@ivanmadsen.dk

www.ivanmadsen.dk
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OVERSKUDSMAD
HJÆLPER TRÆNGTE
FAMILIER
Næstehjælperne og Bilka er flere gange gået sammen
om at hjælpe trængte familier i Ishøj. Til jul og påske
donerer Bilka overskudsmad, som Næstehjælperne
deler ud til familier, som har det svært.

Ekstrem fattigdom eksisterer
ikke i Danmark i den form, der
er defineret i FN‘s verdensmål.
Alligevel kan vi ikke sige os fri.
Ishøj er blandt de af landets
kommuner med den højeste
andel børn, som lever under den
nationale fattigdomsgrænse. Det
mærker de i Næstehjælperne i
Ishøj.

hjælperne modtaget overskudsmad fra Bilka. I påske blev det til
mere end 50 poser med
overskudsmad. Derudover har
Bilka også givet kunderne
muligheden for at donerer penge
til Næstehjælperne, når de
afleverer tomme sodavandsflasker,
og dåser i flaskeautomaten.

Foreningen Næstehjælperne Ishøj
er en gruppe, som hjælper folk,
der er ramt af reformer eller er
økonomisk udfordret og ikke har
råd til at sætte mad på bordet. I
boligområdet Vildtbanegård har
foreningen både en tøjkælder og
et maddepot, hvor trængte familier
kan komme og modtage hjælp.

”Donationen til næstehjælperne
er en investering i lokalsamfundet. Maden har jo en
begrænset holdbarhed, og frem
for, at den bliver smidt ud, har vi
her en mulighed for at gøre en
forskel for de lokale og hjælpe
familier, der har brug for det,” siger
Johnni Eilertsen, sektionschef i
Bilka.

Mere end 50 poser med
overskudsmad
Til jul og påske har Næste-

Og den investering er Næstehjælperne glade for: ”Det betyder
rigtig meget, fordi vi kan hjælpe

”

Donationen til næstehjælperne er en investering i lokalsamfundet. Maden har jo en
begrænset holdbarhed, og frem
for, at den bliver smidt ud, har vi
her en mulighed for at gøre en
forskel for de lokale og hjælpe
familier, der har brug for det.”
vores næstehjælpere. Dem, der
ikke har råd til selv at gå ud og
købe de ting til jul og påske, som
vi andre kan. Overskudsmaden fra
Bilka giver et ekstra skub til dem,
som ikke har så meget at gøre
godt med,” siger Henriette Flindt
Madsen, frivillig i Næstehjælperne.
En barndom med ligeværdig
deltagelse
Og netop udelukkelse fra ligeværdig deltagelse er måden,
fattigdom rammer på i Danmark.

DANMARKS GULV- OG GARDINENTREPRENØR

Baldersbækvej 9 · 2635 Ishøj

TLF.: 4492 2280

ishoej@btgulve.dk · www.btgulve.dk
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•
•
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•

Trægulve
Tæpper
Gulvbelægning
Linoleum og vinyl
Gulvafslibning
Gratis måltagning
Gardiner

•
•
•
•
•
•

Tæpperensning
Solafskærmning
Persienner
Markiser
Gardinvask
Professionel rådgivning

En barndom præget af fattigdom i
Danmark, er en barndom, hvor man
oplever, at man har mindre end andre og
bliver afskåret fra at deltage i fodbold,
må springe madpakken over sidst på
måneden og ikke kan have en gave med
til børnefødselsdag.
Derfor skaber Næstehjælperne også
fællesskaber, hvor der både er plads til
voksne og børn. ”Vi hjælper med
børnefødselsdage og laver
aktiviteter som fællesspisning og
julehygge,” fortæller Henriette Flindt
Madsen.

Opholdsstedet Vangeledgård
Vangeledgård er et opholdssted for unge/voksne mellem 17 og 30 år,
som har brug for støtte i dagligdagen samt trygge og stabile rammer.
Vi arbejder primært efter metoden RELATIONSPÆDAGOGIK.
Målet med denne metode er at gøre den unge så selvhjulpen som muligt via den
unges egne ressourcer samt via succesoplevelser.
Vi møder den unge med respekt, tolerance, ansvar, nærvær, åbenhed og omsorg. Vi møder den unge der, hvor han/hun er. Vi viser, at vi er der for den unge,
når vi kan mærke, at den unge har brug for det, uanset hvad, hvor eller hvornår
det er. Vi arbejder meget struktureret og bevidst efter at nå de mål, der er sat
i handleplanen. Målene søges nået via udviklingsplaner, som er vores interne
redskab, hvor vi laver små eller store delmål samt via guidning og vejledning på
alle områder i vores daglige arbejde med den enkelte unge. Vi laver ADL-træning
(Almindelig Daglig Livsførelse), og vi har en meget tydelig, rummelig og kompetent
personalestab bestående af socialpædagoger, pædagogassistenter, social- og
sundhedsassistenter samt omsorgsmedarbejdere.
Vangeledgårdsvej 50 · 5260 Odense S · Tlf.: 6615 1305 eller 2720 1305
www.vangeledgaard.dk · vangeledgaard@mail.tele.dk
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Thorshøjgård er et bo- og uddannelsestilbud for unge med særlige behov. Thorshøjgård tilbyder både døgntilbud, egen bolig samt uddannelse og beskæftigelse med
mange interne værksteder og skaber derved rolig, struktureret og tryg ramme om unge
med en udviklingsforstyrrelse, fx autisme samt kognitive udfordringer. De unge er i
alderen 15-30 år.
Pedersborgvej 20
2635 Ishøj
Tlf.: 4332 6400
info@thgmail.dk
www.thorshoejgaard.dk
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På Thorshøjgård udvikles og styrkes de unges funktionsniveau, så de bliver klædt bedst
muligt på i forhold til at kunne skabe et godt og selvstændigt voksenliv.
Med en fantastisk placering midt naturen og mindre end 2 km fra City 2 er Thorshøjgård et sted med masser af plads, natur, lys og luft – men samtidig tæt på byen og let
at komme til. I 2021 flytter det ene døgntilbud ind i en helt ny og tidssvarende bygning
på samme matrikel.

LÆS MERE OM DE 17 VERDENSMÅL OG DE 169 DELMÅL
PÅ WWW.VERDENSMAALENE.DK

ISHØJ
ARBEJDSPLADS
MED GANG I PRODUKTIONEN
På fabrikken i Ishøj producerer vi kvalitetsløsninger inden for glasvægge og bygningsprofiler – og vi gør det til tiden!

triplan.dk
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MEDARBEJDERNE
DRIVER DEN
GRØNNE OMSTILLING
Hos Scania i Ishøj er det medarbejdernes idérigdom, som driver den grønne
omstilling. Hvad der startede som en grøn temauge med fokus på bæredygtighed er
nu blevet til en fast del af arbejdsgangen.
Et læk på slangen til trykluftskompressoren bliver hurtigt fikset
på værkstedet hos Scania i Ishøj.
Mekanikerne har nemlig fokus på,
hvor de kan reducere CO2-udslippet, og her kan et læk være en dyr
energikilde.
Faktisk har Scania sat sig et
ambitiøst mål og vil nedbringe
virksomhedens CO2-aftryk med
50 procent inden 2025. Derfor
arbejder Scania aktivt med flere
FN-mål. Blandt andet mål nr. 9 –
industri, innovation og infrastruktur.
Mål nr. 9 handler om at finde på
nye metoder til at arbejde mere
bæredygtigt i verdens fabrikker og
virksomheder, så vi bruger
ressourcerne mere effektivt og
mere miljømæssigt fornuftigt.
Medarbejderne driver
omstillingen
Hos Scania har man sat sig for at
gå forrest i kampen, og det grønne
arbejde er en integreret del af
hverdagen hos både ledelse og

medarbejdere. Et øget fokus på
områder som CO2-emissioner,
energi og vand giver nu pote på
CO2-besparelserne, fortæller
regionschef i Scania, Henrik
Mortensen:

om bæredygtighed. Men fordi
ledelsen løbende følger op og er
oprigtigt interesseret, så er
engagementet stadig stort blandt
mekanikerne.”
Alle serviceværksteder hos Scania
anvender 100 procent grøn strøm
og CO2-neutral opvarmning.
Lamperne er skiftet til LED-belysning. Utætte trykluftsanlæg bliver
repareret. Lys bliver slukket, når
ingen er til stede. En ny sæbe gør
det muligt at vaske olierede dele
på lavere temperaturer.
Administrationen på værkstedet
har reduceret papirforbrug, og
plastposer er skiftet ud med papirposer.

”Vi arbejder i dag målrettet og
aktivt med FN’s verdensmål. Vi
startede med en global klimadag efterfulgt af en grøn temauge,
hvor vi stillede skarpt på at skabe
en grønnere hverdag. Det fokus tog
mekanikerne med ind i hverdagen
på værkstederne, og de har siden
været drivende i den grønne omstilling med stor idérigdom.
Klimavenlige værksteder
Og medarbejdernes motivation
lever videre, fordi ledelsen lytter til
og handler på mekanikernes idéer,
fortæller Flemmeng Hansen,
afdelingschef for Scania Ishøj.

”Vi er nu nået så langt i omstillingen, at vi er drivende på
området og markedsfører vores
værksteder som det grønne valg
over for kunderne,” fortæller
Henrik Mortensen.

”Det er dejligt, at medarbejderne
bliver inddraget og har indflydelse,
ellers ville den grønne temauge
bare ende med at være ugen, hvor
vi gik i grønne t-shirts og snakkede

Alarm, videoovervågning og vagter
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Vi opererer bredt

Branchens førende kundeservice

En god serviceaftale

Skræddersyede løsninger

Mange års erfaring

Til privat og erhverv

Tlf. 32 117 117

MF
Security
Solutions
32 117 117

ALARM
Kontrolcentral

70 25

14 25

Baldersbækvej 29, 2635 Ishøj
mfsecurity.dk • mail@mfsecurity.dk

Fakta om Scania
Scania Danmark er den officielle importør af Scania-lastbiler og -busser
i Danmark.
Virksomheden beskæftiger i alt cirka 600 medarbejdere. Bl.a. indenfor
salg af busser og lastbiler, reparation og service af store køretøjer,
reservedele og serviceaftaler, og så tilbyder virksomheden chaufføruddannelse på i alt 16 velplacerede lastbil- og busanlæg jævnt fordelt
over hele Danmark.

CAMPUS ISHØJ
LOKAL SKOLE – GLOBALT UDSYN
På NEXT i Ishøj kan du både vælge hhx, htx, stx,
erhvervsuddannelser og 10. klasse.
Vil du vide mere?
Besøg nextkbh.dk/campus-ishoj
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FREMTIDEN
ER VORES ANSVAR
Hos FDF Tranegilde lærer børn og unge om verdensmålene gennem kreative og sjove aktiviteter. Det skal
give børnene mod og lyst til at skabe forandring for den
fremtid, som er deres.

”Verdensmålene er vigtige for
mig, fordi det er vores verden og
fremtid, som det handler om. Det
er jo ikke sådan, at vi bare lige
kan flytte til Mars,“ siger Morten
Løyche med et skævt smil.
Som ungleder i FDF Tranegilde skal
Morten Løyche i den nye sæson
21/22 være med til at lede alle
børnene igennem kreative og
sjove aktiviteter, som lærer dem
om verdensmålene. Det skal give
dem redskaber til, hvordan de kan
passe på miljøet, samfundet og
hinanden. Og det glæder han sig
til.

Vil du opfordre andre unge til at gå
mere op i FN´s verdensmål?
”Jeg ved ikke, om man skal gå
op i dem. Jeg synes bare, man
skal have dem i bagtankerne, når
man gør noget. Hvis man f.eks.
beslutter sig for at købe en elbil, så
er det godt at undersøge, om det
er godt og virker efter hensigten,
fordi batterierne skal jo også
produceres og senere afskaffes.
Der er mange led i sådan en
kæde, som skal tænkes igennem.
Det kan godt være, man bare skal
have en ny cykel,“ smiler Morten
Løyche.

”Det er altid rart at lære fra sig og
bidrage til noget, som kan hjælpe
flertallet,” forklarer Morten Løyche.

Er du positiv eller sortseer?
”Jeg er positiv nok. Jeg tror, der
kommer et tidspunkt, hvor en
masse mennesker kommer til at
indse, at det her går slet ikke. Det
vil få dem til at bryde det gamle
ned og bygge noget nyt, som bliver
bedre,” fortæller Morten Løyche.

”

Verdensmålene er vigtige for mig, fordi det er vores
verden og fremtid, som det handler om. Det er jo ikke
sådan, at vi bare lige kan flytte til Mars.“

Murermester
Michael Poulsen ApS
Tlf.: 28 56 76 76
Elmelunden 11 · 2635 Ishøj
mp@michaelpoulsen.dk · www.michaelpoulsen.dk
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EGNSTEATERET I DET GRØNNE
BRENTEDALEN 8 - 2635 ISHØJ - TLF.: 43736098

Sådan legede børnene sig igennem
verdensmål nr. 6:
Børnene fik at vide, at de var ankommet til en lille landsby uden vandhane,
hvor man ikke bare lige kan fylde et glas med vand, hvis man er tørstig.
Hver dag skal børn og voksne fra byen gå hele vejen ned til en kilde, hvor
de henter vand. Vejen til vandkilden er lang og fyldt med udfordringer.
For at illustrere den lange og farlige vej, som landsbyens beboere tager for
at hente vand, skulle børnene selv prøve at hente vand og transportere det
et længere stykke.

Vil du lege med?

Vil du lege med?
FDF er en fritidsaktivitet for børn og unge med leg, fællesskab og sjove oplevelser.
Vi bygger huler og forhindringsbaner, løser gåder og mysterier, går på opdagelse i
naturen, rister skumfiduser over bål, tager på ture og lejre, klæder os ud, lytter til
historier og dyster mod og med hinanden i fantasifulde discipliner.
I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i
mødet med andre bliver vi hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft
og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og værdsætte det forpligtende fællesskab.
Du kan læse mere om FDF på: fdf.dk/tranegilde
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- golf for alle

MALER

www.ishojgolf.dk



18-huls mesterskabsbane



9 huller fuld intermediate-bane



Pay and play



Hyggeligt klubliv



Fantas�sk træningsområde



Dejlig restaurant

Baldersbækvej 25 | 2635 Ishøj | Tlf. 3135 5100 | www.bbme.dk
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LOKAL
IVÆRKSÆTTER
GENBRUGER DINE
TOMME PATRONER
Claus Ankerkilde udlever drømmen om egen virksomhed og gør samtidig noget godt
for miljøet. I 2020 blev hans virksomhed, Tonergenbrug, kåret som Gazellevirksomhed
for tredje gang.
Danmark ligger på 9. pladsen
over lande, der forbruger mest.
Med en ”brug og smid væk-kultur”
kan det hurtigt sætte nogle ødelæggende fodaftryk på naturen. Det er
hverken bæredygtigt eller tilfredsstillende. Derfor fokuserer FN-mål
nr. 12 på ansvarligt forbrug og
produktion.
Det kan man blandt andet gøre
ved at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at
genbruge og reducere deres
affald.
Og det er netop, hvad Tonergenbrug har specialiseret sig i.
Virksomheden indsamler brugte
tonere, printer- og blækpatroner
til genbrug.
”Vi har specialiseret os i at
genbruge rub og stub. Mellem
85-90 procent af de tonere, vi
modtager og behandler, bliver

Zacho-Lind har stået for udførelse af
adskillige broer i Ishøj Kommune,
bl.a. denne ved Ishøj Landsby

”

direkte genbrugt. Det vil sige, at
toneren bliver fyldt op igen med
nyt pulver, renset, får evt. sliddele
skiftet, så den er klar til at blive
brugt igen. De sidste 10 procent
fordeler sig med 5 procent til
genanvendelse (altså hvor man
knuser produktet og bruger
plastik og metaller igen) og 5
procent til energiudnyttelse (dvs.
forbrænding),” fortæller Claus
Ankerkilde.

Vi har specialiseret os i at
genbruge rub og stub. Mellem
85-90 procent af de tonere, vi
modtager og behandler, bliver
direkte genbrugt.“

Startede i villagaragen
Virksomheden kom til verden i
villagaragen i Ishøj for 11 år siden
og er tre gange blevet kåret til
Gazellevirksomhed – senest
i 2020. Prisen uddeles af
Dagbladet Børsen og gives til
hurtigt voksende virksomheder.
Derfor er Tonergenbrug også for
længst vokset ud af villagaragen
og ligger nu i en stor lagerhal på
Solhøjvej i Ishøj.

Idéen til virksomheden udviklede
Claus Ankerkilde i sit bachlorprojekt på CBS, men først efter
nogle år som ansat i Danske Bank
sprang han ud i iværksætterdrømmen og har for nylig fejret 10-års
jubilæum på fuld tid som iværksætter. I dag arbejder Claus
Ankerkilde tæt sammen med
sin bror, Lars Peter Kjærsgaard
Nielsen, som er ansat som produktchef og ligeledes uddannet
på CBS.
Destruerer kinesiske kopier
Når Tonergenbrug henter
tonere, printer- og blækpatroner

design og udførelse af broer
Gennem engageret samarbejde
forbedrer Zacho-Lind infrastrukturen
– også i Ishøj Kommune
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hos virksomhederne, finder
de jævnligt kinesiske kopier i
kasserne. Det er nemlig rigtig
svært for virksomhederne at
kende forskel på den ægte vare
og kopien.
De kinesiske kopier kan ikke
genbruges, men Tonergenbrug
har alligevel valgt at destruere
dem på en ansvarlig måde – selv
om det er en dyrere løsning.
”Vi samarbejder med specialister, som knuser produkterne
og bruger metal og plastik igen.
Endda bliver restpulveret, der er

tilbage i tonerne, brugt til bl.a.
at lave grundfarver på f.eks.
kofangere og havemøbler. På den
måde sørger vi for, at kopierne
ikke ender som affald, men bliver
genanvendt ansvarligt,” forklarer
Claus Ankerkilde og tilføjer:
”Vi er selvfølgelig også selv
miljøbevidste i virksomheden og
opmærksomme på at kildesortere
og genbruge. På lageret bruger vi
genbrugspapkasser, og den
plastik og flamingo, som følger
med printertonerne, bruger vi til
at pakke vores forsendelser med.”

www.mesterj.dk

Ishøj Bygade 52 - 2635 Ishøj Landsby - E-mail: mj@mesterj.dk
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BOLIGFORENING HAR
SAT BÆREDYGTIGHED
PÅ DAGSORDENEN
Boligforeningen Vildtbanegård lll er med til at løfte den bæredygtige udvikling
og skabe attraktive rammer for beboernes liv og trivsel. Et fantastisk lokalt
engagement, lyder det fra klimaministeren.

At arbejde for bæredygtige byer og
lokalsamfund handler om at gøre
byer og lokalsamfund til gode
steder at bo. Bygninger i ordentlig
kvalitet, som folk har råd til at bo i,
og tryghedsskabende belysning på
gaderne, er vigtige parametre, når
vi taler om FN-mål nr. 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund.
I boligforeningen Vildtbanegård lll
har afdelingsbestyrelsen i flere år
haft fokus på bæredygtighed,
fortæller næstformand Patrick
Frank.
”Vi har været igennem en større
renovering i perioden 2016-18
med bedre isolering i murene,
vandbesparende toiletter, affaldssortering, renovering af de grønne

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

www.jsdanmark.dk
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områder, samt LED-lys i opgange
og på parkeringspladsen. Generelt
har vi strammet op mange steder.”
Klimaminister begejstret
Som det nyeste tiltag fik
Vildtbanegård lll i sensommeren
sidste år fire nye ladestandere til
elbiler. De blev indviet med fint
besøg fra klimaminister Dan
Jørgensen. Det var Patrick Frank
selv, som havde taget kontakt til
ministeren.
”Jeg skrev til ham og spurgte, om
han ville komme og klippe snoren,”
siger Patrick Frank. Det ville klimaministeren gerne, og han var
begejstret over, hvad det lokale
fællesskab havde skabt af
resultater.

”

Det er jo et fantastisk lokalt engagement,
der har gjort, at man har
fået installeret ladestandere til elbiler og
hybridbiler, hvilket jo er
meget vigtigt for klimaindsatsen.“
”Det er jo et fantastisk lokalt
engagement, der har gjort, at man
har fået installeret
ladestandere til elbiler og
hybridbiler, hvilket jo er meget
vigtigt for klimaindsatsen. Det er
klart, at der er masser af ting, der
skal besluttes på Christiansborg,
men hvis vi skal nå de ambitiøse

Foto: Thomas Brolyng Steen

mål, som vi har i Danmark, så
skal alle være med – også de
små, lokale fællesskaber,” sagde
Dan Jørgensen til TV-Ishøj under
besøget.
Investering uden
kommunale penge
Borgmester Ole Bjørstorp var
også med til indvielsen og roste
afdelingsbestyrelsen for et fremragende initiativ. Et bærende

AW ishøj commercial final.pdf

1

princip for den fremadrettede
byudvikling i Ishøj Kommune er
nemlig, at Ishøj er en grøn by.

om tilskud eller huslejeforhøjelser. Det, synes jeg, er rigtig godt
gået,” siger Ole Bjørstorp.

”Det er den vej, vi gerne vil gå
fremover, så vi går mere og mere
over til elbiler. Her er det et privat
boligselskab, der tager et initiativ
og gerne vil stå i spidsen for en
bæredygtig udvikling. Det har
de finansieret inden for egne
rammer. De har hverken bedt
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