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                                             Oplev de blomstrende enge
                                               I Plus Bolig arbejder vi på at udbrede biodiversitet i                                                           
                       de grønne områder. Biodiversitet er afgørende for 
                                et velfungerende økosystem, med ren luft og vand til alle. 

Vi kan hjælpe naturen godt på vej ved, at skabe nye levesteder for vilde dyr 
og planter. I Plus Bolig er vi allerede gået i gang. Vi har anlagt bede med vilde 
engplanter, som blomstrer sommeren over. 
Den vilde beplantning skaber variation i området og tiltrækker dyreliv. Det giver 
nye oplevelser i de grønne områder. Desuden optager vild beplantning meget 
CO2 og den er hårdfør overfor tørke og skadedyr. Disse planter stiller også 
færre krav til vanding og anden pleje, end forædlede varianter - hvilket frigør 
ressourcer og tid.

Frem over vil Plus Bolig arbejde for at skabe flere grønne områder med vild 
beplantning - til glæde for jer beboere, såvel som for miljø og dyreliv. Se mere 
om hvordan, på næste side. 
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Hvad er biodiversitet? 

Mangfoldighed af liv, 
herunder forskelligartede 
dyr, planter og bakterier 

med mere

  Afd. 60 Løvstikkevej/Ananasvej   Afd. 31 Sonjavej

  Afd. 31 Sonjavej

  Afd. 57 Scheelsmindevej/Vegavej
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Hvordan arbejder Plus Bolig med biodiversitet?
Vi er i gang med at efteruddanne de medarbejdere, som passer 
de grønne områder i både Team MV, SØ, VG og Farsø. De får ny 
viden, forståelse og teknikker til omdannelse og vedligehold af mere 
naturlige grønne områder. 

Biodiversitet er derudover indarbejdet i Plus Boligs Hvidbog, som er en 
designmanual for nybyggeri og renovering. Hvidbogen indeholder krav og 
ønsker til fremtidige projekter og bidrager til at visioner og mål nås. Plus Boligs 
Bæredygtighedsvision er en del af Hvidbogen, som blandt andet sætter fokus 
på biodiversitet. Det er en folder og en rapport med målsætninger for bæredyg-
tig udvikling, der giver sunde boliger for alle. Rapporten tager udgangspunkt i 
FN´s 17 verdensmål, hvor Plus Bolig har udvalgt 5 fokuserede mål.

Hvad er FN´s verdensmål? 
Målene blev vedtaget på FN´s topmøde i 2015, som en vision for bæredygtig 
udvikling, globalt set, frem imod år 2030. Verdensmålene tager hensyn til både  
mennesker, miljø og økonomi. 

Vil du vide mere? 
Besøg gerne afdelingerne og

 få evt. en snak med vores dygtige 
driftspersonale: 

       Afd. 23 Visionsvej 2, 4, 6
       Afd. 31 Sonjavej 4-86
       Afd. 45 Beatesmindevej/Hellevangen
       Afd. 57 Vegavej/Scheelsmindevej   
       Afd. 60 Løvstikkevej/Ananasvej  

Herover er verdensmålene opstillet og de 5 udvalgte mål er markeret. 

  Michael Knudsen, Ansvarlig for grønne områder i Team VG

  Afd. 60 Løvstikkevej/Ananasvej

  Afd. 45 Beatesmindevej/Hellevangen

Kontakt også gerne:

Teknisk Chef, Mogens Rank
mora@plusbolig.dkmora@plusbolig.dk

Byggeteknisk Assistent,
Nanett Nielsen

nani@plusbolig.dk


