
7Grønne byer
have amtet med
Vil være stort plus for Green City-samarbejde
Vejle amt er på vej

med ind i det Green Ci-
ty-samarbej de, som
Horsens meldte sig til
for et par måneder si-
den.

Vejle amtsråd skal på et
møde i august tage stilling en op-
fordring om at gå med fra be-
styrelsen i Green City Net-
work.

Et ja vil vre en stor ge-
vinst for samarbejdet. ”Amtet
reprsenterer langt den
stør-ste samling af viden og kno-
whow på miljø-området her i
regionen,« siges det i et ny-
hedsbrev fra Green City Net-
work.

I Virksomheder med
Det grønne samarbejde blev

startet for et års tid siden mel-
lem Vejle, Fredericia, Kolding
og Middelfart kommuner. Si-
den er det udvidet med Hor-
sens kommune.

Desuden er et halvt hund-
rede virksomheder med, og
flere er på vej, ikke mindst i
Horsens-området, hvor kom-
munen i øjeblikket er i frd
med at kontakte virksomhe-
der, som kan vre interesse-
ret i at deltage.

Malet for Green City Net-
work, som samarbejdet kal-
des, er i første omgang at blive

Green City
Network'

Green City-samarbejdet har
nu fået et logo med fern tårne -
uden at dette dog går på de
fern byer, som er med.

udnævnt til Green City Den-
mark.

Det er et projekt, som er
startet af Industriministeriet
og Miljøministeriet med hen-
blik på dels at slå et slag for
miljøet i byerne, dels at mar-
kedsføre dansk miljøteknolo-
gi internationalt.

Største bejler
I nyhedsbrevet konstaterer

Jette W. Knudsen, direktør
for Fredericia Bryggeri og for-
mand for netværket, at Green

City Network er ” langt den
største bejler til certifikatet
som Green City Denmark. Og
det er vigtigt, fordi betingel-
serne for at vre med i kon-
kurrencen om certifikatet er
så skrappe, at ingen kommu-

ner kan løfte dem alene.«
Det er en dommerkomité,

som de to ministerier har ned-
sat, der skal vælge blandt kan-
didaterne. Det ventes at ske i

løbet af et halvt års tid.

I fuld aktivitet
Imens er Green City Net-

work i fuld aktivitet på en
række fronter. En klub for de
miljøansvarlige på lokale
virksomheder er i gang, lige-
som en miljøkonference er
planlagt til at lobe af stabelen
den 16. august i Kolding.

En årlig pris - eller rettere
fern priser a 5000 kr., en i hver
af de fem deltagende byer - vil
det grønne samarbejde også
uddele, første gang i oktober.

Navnet bliver Green Job
prisen, og den skal gives som

påskønnelse for en ekstraordi-
nr ide eller indsats for en
virksomheds miljø. (ch-r)
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