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I DN Hvidovre arbejder vi for 
at bevare og udvikle naturen 
i byen, og for at flest muligt 
får adgang til at nyde den.

Vi støtter også initiativer til 
gavn for miljø og 
bæredygtighed.
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Vi arbejder for mere 
og bedre natur i byen



PAS PÅ BYNATUREN

DN Hvidovre og Vestvolden
Vestvolden er Danmarks længste 
og smalleste fredning. Den er over 
14 km lang og ca. 100 m bred. Vi 
vil gerne sikre naturen gennem 
naturpleje og vise den frem ved 
ture og arrangementer.

Danmarks Naturfredningsforening arbej-
der for, at Danmark bliver et bæredygtigt 
samfund med en rig og mangfoldig natur, 
et smukt og varieret landskab og et rent 
og sundt miljø.

DN Hvidovre deltager i debatten om 
offentlig planlægning f.eks. kommune-
planen, statens natur- og vandplaner, 
vejprojekter og planer for nyt byggeri.

Vi lægger vægt på, at vores arbejde er 
præget af dialog og samarbejde snarere 
end konfrontation. Derfor bruger vi også 
tid på samarbejde med kommunen og 
interesse-grupper, organisationer og pri-
vate om mere og bedre natur i Hvidovre 
Kommune.

I Hvidovre bor vi tæt, men takket være 
fredede parker, gamle alleer og adgang 
til Strandparken, er byen stadig grøn 
mange steder.

Vi skal værne om alt det grønne, vi har, 
og meget gerne have mere af det. Natu-
ren i byen er vigtig for mennesker og dyr, 
for klima og miljø.

I DN Hvidovre arbejder vi for at bevare 
og udvikle naturen i byen, og for at flest 
muligt får adgang til at nyde den. Vi 
støtter også initiativer til gavn for miljø 
og bæredygtighed.

BLIV MEDLEM
DN har i alt 134.000 medlemmer og i 
Hvidovre er vi 1.200. Har du lyst til at 
blive medlem af DN, så meld dig ind via 
hjemmesiden: 

www.dn.dk/medlem

BLIV AKTIV 
I DN Hvidovre
Har du tid og lyst, kan du blive frivillig i 
DN Hvidovre:

1. Du kan blive aktiv i vores lokale afde-
ling ved f.eks. at blive valgt til bestyrel-
sen, blive del af en arbejdsgruppe eller 
blot arbejde på et mindre projekt.

2. Være med til at arrangere ture og 
foredrag om Hvidovres bynatur og 
miljøproblemer.

3. Du kan blive medlem af ét af vores 
landdækkende netværk.

Se mere på

www.dn.dk/hvidovre


