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Ishøj: Ishøj Kommune 
uddeler Klima- og mil-
jøprisen 2013 for at støt-
te initiativer og særlige 
indsatser i Ishøj Kommu-
ne, som medvirker til at 
forbedre klima eller mil-
jø. Prisen bliver uddelt 
for første gang onsdag 
den 11. december klok-
ken 15 på Ishøj Rådhus. 
Fem kandidater er med 
i opløbet om prisen.  En 
arbejdsgruppe under 
Grønt Forum har indstil-
let den endelige vinder til 
byrådets godkendelse.

- Samtlige kandidater kan 
hver for sig regnes som abso-
lut værdige prismodtagere, 
siger Ishøjs borgmester Ole 
Bjørstorp.

De fem kandidater er 
Danske Bank, byggeriet Fa-
sanparken, GSV Materiel-

udlejning, Scania Danmark 
og boligforeningen Vildtba-
negård I. 

Danske Bank er indstil-
let, fordi den blandt andet 
har reduceret sin CO2-ud-
ledninger med 19 procent 
siden 2011 og har et mål 
om CO2-neutral drift gen-
nem energibesparelser og 
CO2-emissioner. Banken 
har også lavet et miljøledel-
sessystem, som skal sikre, 
at den hele tiden forbedrer 
sin miljøpræstation. 

Solceller
Indstillet er også byggeriet 
af Fasanparken på Indu-
striskellet. Byggeriet vil, 
når det er færdigt, omfatte 
93 lejligheder, der opføres 
med solceller på tagfladen. 
Fasanparken opføres, så den 
lever op til lavenergiklasse 

2015. Et planlagt asfalteret 
areal på 2.130 kvadratmeter 
omlægges med græs og be-
plantning delvis med natur-
lig nedsivning. Det er første 
gang, der opføres almennyt-
tigt boligbyggeri med lig-
nende klimatiltag.

GSV Materieludlejning 
er indstillet blandt andet 
på grund af sit store fokus 
på miljøet og sit løbende ar-
bejde med at blive bedre til 
at indtænke miljøet i alle 
processer i virksomheden. 
Virksomheden har indført 
et miljøledelsessystem, og 
så har GSV på eget initiativ 
fjernet en forurening på sin 
grund. Et af målene for 2013 
er at sænke el-forbruget med 
10 procent sammenlignet 
med 2012. 
For Scanias vedkommende 
er det blevet til en indstil-

ling, fordi virksomheden 
blandt andet arbejder mål-
rettet på at skabe en kultur 
omkring det at handle miljø-
rigtig ved en række standar-
der for blandt andet kemika-
lier, ressourceeffektivitet 
og udledning og håndtering 
af affald. Scania Danmark 
udbyder et miljø- og ener-
gibesparende koncept, som 
de er ene om på markedet, 
kaldet ’Ecolution by Scania’, 
hvor chauffører blandt andet 
bliver trænet i energirigtig 
kørsel. 

Endelig er boligforenin-
gen Vildtbanegård indstillet 
for den store renovering af 
boligområdet, der var fær-
dig i december 2012. Reno-
veringen har betydet store 
energibesparelser på varme-
regningen, og dermed har 
boligforeningen også bidra- get til at mindske CO2-ud- ledningen. 

Kandidater indstillet til klima- og miljøpris
Fem energisparebevidste kandidater har mulighed for at modtage klima- og miljøpris fra Ishøj Kommune

Ishøj Kommune vil hvert år uddele en klima- og miljøpris for 
at præmiere initiativer og særlige indsatser i Ishøj Kommune, 
som medvirker til at forbedre klima eller miljø. 

Greve: De kommunale 
daginstitutioner i Tune, 
Greve Landsby og Karls-
lunde har fået hjertestar-
tere.

Hver dag får 10 danskere 

hjertestop, og kun en overle-
ver - en hurtig indsats med 
hjertestarter og førstehjælp 
kan øge chancen for at over-
leve med op til syv gange.

Der for  har Junglen, 

Nørregården og Lundebo i 
Tune samt Vesterbo i Gre-
ve Landsby og Møllehaven 
i Karlslunde (Distrikt Vest) 
indgået et samarbejde med 
Hjerte112 og fået opsat en 

hjertestarter hver.
Det har de gjort for at 

kunne gøre en forskel, hvil-
ket vil være til gavn og glæ-
de for alle i institutionerne 
samt deres naboer.

Alle medarbejdere er ble-
vet instrueret i brugen af 
hjertestarteren, og der er op-
sat AED (automatisk exter-
nal defi llibrator) centralt for 
at guide ved brug.

Samtlige hjertestartere 
er endvidere registreret via 
TrygFondens ”hjertestar-
ter”-app, så alle har mulig-
hed for at se, hvor den er.

Hjertestartere i fem institutioner
Opsat i Junglen, Nørregården og Lundebo i Tune samt Vesterbo i Greve Landsby og Møllehaven i Karlslunde

”Implantatbehandlinger er 

-
plicerede behandlinger 

-
handlingen fra implantat 

Forum Tandlæge- & Implantatcenter

H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.
1879 Frederiksberg C
www.forumtand.dk

Gratis parkering i gården. 
Kun et minut til Forum metrostation.

• Fine tænder, der sidder fast.
• Proteser, der ikke løsner sig.
• Parodontosebehandling med laser.
• Smertefri behandling.

Tandproblemer - gør noget ved det nu!
Ring og bestil tid nu på 383 44 222

Gratis Info-møde

Tirsdag, den 12. 6. 

kl. 19.00 - 21.00

Gavekort til digital 

røntgenoptagelse!
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383 44 222 

mail@forumtand.dk
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Gratis Info-møde

Tirsdag, den 10.12.

kl. 19.00 - 21.00

Gavekort til digital 

røntgenoptagelse!

Over Bølgen 2A, 1. sal, Waves
 2670 Greve Tlf. 22 55 33 46

MJ Massage
-Vejen til en smertefri hverdag

Klinik i Waves
På klinikken tilbydes fysiurgisk massage, akupunktur,
zoneterapi og hot stone i hyggelige afstressende lokaler.

Kom ind & køb julegaven eller 
adventsgaven hos MJ Massage.
Frem til d. 23. december sælges 
gavekort i fl otte æsker.

Book online på: www.mjmassage.dk

Vi ønsker
vores kunder
en glædelig jul


