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Til Frederiksberg kommune
att. Margit Lunddahl Lund, Vej, Park og Miljø, Bæredygtighed
 
På vegne af Københavns Fødevarefællesskab, lokalafdeling Frederiksberg (KBHFF Frederiksberg) takker jeg for høringen om kommunens
handlingsplan for FN’ verdensmål.
 
KBHFF er en frivillig forening, hvis formål er at give medlemmerne mulighed for at købe bæredygtige, lokalt dyrkede, økologiske & biodynamiske
grøntsager og råvarer – uden plastik og pesticid omsvøb. KBHFF Frederiksberg holder til i villaen på Søndre Fasanvej 16 onsdag eftermiddage.
Foreningens aktiviteter og fællesskab er åbent for beboerne på Solbjerghjemmet, der i forvejen summer af aktivitet og frivillige.
 
At byen Frederiksberg har en lokalforening kan vi takke de frivillige for, men det skyldes i høj grad også Frederiksberg kommune og borgmesters
ambition om at støtte arbejdet for et bæredygtigt (by)samfund.
Vores samarbejde - og ikke mindst den fælles ambition om at praktisere og udbrede løsninger der kan omforme urbane områder til sundere og mere
bæredygtig levesteder - håber vi bliver fortalt videre så også andre kommuner kan lade sig inspirere og lære.
 
Vi stiller i forbindelse med implementeringen af handlingsplanen meget gerne op til dialog – med de begrænsede og frivillige ressourcer vi har til
rådighed - eller på anden måde, hvor vi kan bistå kommunen som eksempel på konkret handling, drivkraft og samskabelse af bæredygtige løsninger
for borgere og med borgere.
 
Tak for opbakningen og den visionære og konkrete støtte til en mindre frivillig organisation som KBHFF. Vi kan nu med kommunens handlingsplan og
bidrag til FN’ verdensmål ses i en større sammenhæng, idet aktiviteter som vi bidrager med i det små fremstår endnu stærkere og kan motivere
yderligere til at finde løsninger, der går på tværs af de 17 verdensmål.
 
Med venlig hllsen
Jessie Tvillinggaard
Frivillig KBHFF Frederiksberg


