
DAB’s Udvalg for
Bæredygtighed

Søg midler til bæredygtige 
initiativer i din boligafdeling 



  DAB’s Udvalg for Bæredygtighed støtter de boligafdelinger og beboere,  
der brænder for bæredygtighed.

Udvalget støtter op om bæredygtige tiltag i boligafdelingerne ved at yde 
tilskud til initiativer i det små. På den måde får beboere mulighed for at  
engagere sig i og styrke den grønne omstilling, uanset boligafdelingens  
størrelse og økonomi.

Udvalget støtter op om grønne fællesskaber og bæredygtige initiativer  
og hjælper med at inspirere til handling. 

 
Sådan søger du udvalget om støtte til din  
bæredygtige idé 

Skriv en ansøgning, der kort beskriver:

•  Hvad projektet går ud på

•  Hvordan projektet vil forløbe

•  Hvordan projektet vil fremme bæredygtighed

•  Forventede udgifter

 
På dabbolig.dk/klima
finder du et ansøgningsskema



 

  

Ladestander til el-biler
Overvejer din boligafdeling at opstille 
en eller flere ladestandere til el-biler, 
kan I søge udvalget om tilskud.

Grønne arealer
Få tilskud til at omlægge boligafde-
lingens plæner til naturområder eller 
til at plante træer, så I får en mere 
alsidig natur.

Høns skaber sammenhold
Hønsehold styrker fællesskabet i  
boligafdelingen, gavner miljøet  
og giver friske æg. Søg om tilskud  
til at købe høns og til at bygge et 
hønsehus og en hønsegård.

Genbrug af regnvand
Søg om støtte til projekter, der gen- 
bruger regnvand eller på anden  
måde beskæftiger sig med LAR – lokal 
afledning af regnvand.

Bybi
Bihold er en populær måde at gavne 
både miljøet og sammenholdet i bolig- 
afdelingen. Få støtte til at oprette et 
bistade og undervisning i biavl.

Hvad kan du for eksempel søge støtte til?

Kun fantasien sætter grænser!



 

Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
CVR-nr. 55 77 52 14
Tlf.: 77 32 00 00
E-mail: dab@dabbolig.dk

dabbolig.dk

DAB’s Udvalg for Bæredyg-
tighed støtter initiativer og 
indsatser, der styrker den 
grønne omstilling i de bo-
ligselskaber og -afdelinger, 
DAB administrerer.
 

Udvalgets pulje
Udvalget for bæredygtighed har hvert år mulighed for at give et samlet  
tilskud på op til 500.000 kroner til mindre projekter og initiativer, der  
fremmer bæredygtighed i boligselskaber eller -afdelinger. Udvalget vægter  
at støtte flere mindre initiativer frem for få store.

Udvalgets medlemmer
Søren Dalgaard, Køge alm. Boligselskab (formand)
Matilde Herget, Skælskør Boligselskab
Claus Ohlsson, Rødovre alm. Boligselskab

Er du i tvivl, står vi naturligvis  
til rådighed:
Kontakt 
Tina Jarsbo
77 32 01 01 
tij@dabbolig.dk


