
Hjælp os med at gøre
luften renere 

 
Hvordan skaber vi renere luft i Aarhus?
Dette spørgsmål ønsker vi at besvare i
årene 2022-2025, når vi inviterer borgere
og interessegrupper til at udvikle grønne
løsninger og/eller adfærdsændringer
sammen med os.
I samarbejde med Aarhus Universitet og
Teknologisk Institut har Aarhus
Kommune identificeret områder i byen,
hvor luftkvaliteten er udfordret, og nu
har vi brug for din hjælp. 
Dit kendskab til lokalområdet sikrer at vi
finder den bedste løsning til at bekæmpe
luftforurening og udledning af CO2, som
passer ind i dit byrum. Derfor håber vi at
se dig til arrangementerne, som du kan
læse om til højre: 

 

Fortæl os om dit byrum og din
byluft

Sammen med andre fra dit lokalområde
går vi en tur i byrummet og taler om:

-hvordan du oplever luftkvaliteten i
området?

-hvor du oplever problemer i forhold
til CO2-udledning i området?

-hvor og hvordan du bevæger dig
rundt i dag og hvilke steder opholder

du dig i området og hvorfor?
-udfordringer du oplever ift. at

bevæge dig rundt og/eller opholde dig
i området? 

Tilmelding er ikke nødvendig - du møder
bare op her:

Dato: 19. maj 2022
Sted: Vesterbro Torv 

(vi vil stå med et skilt).
Tidspunkt: 10.30 (1. gåtur) eller 

14.30 (2. gåtur).
Varighed: 1 time.

Luften over Aarhus
Tema-aften som består af korte sessioner,

hvor den nyeste viden om bl.a. luftforurening
koges ned til forståelig information. Der
serveres aftensmad og kaffe/kage. Du vil

høre forskellige borgervisioner for et renere
byrum. Arrangementet gør dig bl.a. klogere

på:
-hvad luftforurening betyder for dig
-hvorfor en høj CO2-udledning er et

problem
-hvem der er de mest sårbare i forhold til

forurenet luft
-Hvordan grønne løsninger kan forbedre

dit byrum
-Hvordan vi færdes og opholder os i byen
Tilmelding på mail/sms senest d. 26. maj til:

Sara, sakruc@aarhus.dk/ 
eller tlf.: 41 84 86 95.

Dato: 1. juni 2022
Sted: Café Carl, Folkehuset Carl Blochs

Gade, Carl Blochs Gade 30, 8000 Aarhus C 
Tidspunkt: 17-19. 
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