
 

Om projektet:  
„Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“ er et grænseoverskridende haveudstillings- og turismeprojekt 
indenfor Interreg-programmet Deutschland-Danmark og finansieres af Den Europæiske Fond for Regional 
Udvikling. Projektparterne, Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg Kommuner samt 
turistorganisationerne Destination Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde, sigter på at skabe en 
fælles dansk-tysk destination omkring Flensborg Fjord. Få mere at vide på www.bbbprojekt.eu. 
 
Ansv.havende redaktør: Iris Uellendahl, projektleder for „Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“, 
Rathausplatz 1, 24937 Flensburg, Tlf. +49 461 / 85 4645, uellendahl.iris@flensburg.de. 
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Pressemeddelelse 
 
 
Blomster bygger broer 

Eksperter fortæller om etablering af grønne tage 
Insekter og bier finder føde og hvilepladser på dem, de er vandreservoirer og naturlige klimaanlæg. 
Vi taler om tage med grønt ovenpå. For nuværende er det stadig for det meste carporte, 
redskabsskure eller flade tage på tilbygninger, hvorpå mossorter, sukkulenter, græssorter eller urter 
vokser frem. Men grønne tage er også velegnede til villaer, udlejningsejendomme eller 
erhvervsejendomme, hvor de kan fungere som taghave og give mennesker yderligere værdifuldt 
opholdsrum. 

Det dansk-tyske Interreg-projekt "Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer" afholder en 
workshop for at fortælle om de mange måder, som grønne tage kan etableres på, og om deres 
bæredygtighedsbidrag til miljøet og klimaet.  

Dato og klokkeslet: 7. maj 2022, kl. 10 til 14 

Sted:    artefact, Bildungszentrum für nachhaltige Entwicklung 
   Bremsbergallee 35, 24960 Glücksburg 

Det grænseoverskridende Interreg-projekt har inviteret Daniel Westerholt, konsulent hos 
Bundesverband GebäudeGrün (BUGG), og Tanja Niebert fra fa. re-natur, en udbyder indenfor bl. a. 
grønne tage, til at fortælle om forskellige typer grønne tage, nødvendige forudsætninger, 
beplantning, vedligeholdelse, finansieringsmuligheder og meget mere. Werner Kiwitt, 
administrerende direktør hos artefact-uddannelsescentret for bæredygtig udvikling, opsatte 
allerede de første grønne tage på uddannelsescentrets ejendomme for mere end 20 år siden. Han vil 
vise os sine grønne tage og fortælle om sine erfaringer. 

Workshoppen henvender sig til alle, der er interesserede i selv at etablere et grønt tag. 

Det er gratis at deltage i arrangementet. Workshoppen foregår på tysk. 

Se flere oplysninger på www.bbbprojekt.eu. Tilmelding foregår på info@bbbprojekt.eu. 

"Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer" er et EU-Interreg-5a-projekt, der finansieres af 
Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 

 
Foto: Boligområde med hus med grønne tage i Flensborgs bydel Mürwik. (Foto: Blomster bygger 
broer) 
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