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Grøn Puls er fuld af inspiration til at dyrke og
leve grønt i byen, hvor du bor og opholder
dig. Bogen giver praktiske råd til at komme
i gang med dyrkningen, den rummer utallige
eksempler på grønne byprojekter, der
allerede er søsat, og den giver ideer til at
dyrke fællesskabet omkring det grønne. Ikke
mindst inspirerer den til at tage børnene med
i processen.
Forfatternes begestring for at leve grønt
og kreativt smitter, og de inspirerer med
deres mange eksempler til at gå i gang med
at dyrke på gaden, i gården, på altanen,
i vindueskarmen, på taget her og nu. Alt
sammen til glæde for dig selv og din familie
– men også med tanke på fremtidens
klimaforandringer og med eksemplets magt
som bogens drivkraft.
”Gå selv i gang selv om det ikke redder
verden her og nu. Dit eget eksempel
kan inspirere andre. Vi vil med en stribe
eksempler på grønne initiativer vise, at der
er en spændende udvikling på vej. Hele tiden
dukker der nye initiativer op. Ikke bare i de
store byer, men over hele landet.”
”Vi forsøger gennem bogen at vise, hvad der
kan lade sig gøre, og hvad der allerede er
gennemført med få og enkle midler. Generelle
politikker og strategier er ikke nok.

