Ansøgning til UVEG

TRE UGER MED BÆREDYGTIGHED
I ugerne omkring 1.april 2017 afholder Roskilde Kommune i samarbejde med KARA en mindre "festival" på
Stændertorvet med bæredygtighed og specielt genbrug i fokus.
Roskilde Kommune har i den forbindelse lavet aftale med en gruppe som kalder sig "Affaldsimperiet" om
opførelse af en pavillon på Stændertorvet som skal danne ramme om en del aktiviteter. Yderligere bliver der
gjort forsøg på at få mindst en lokal ejendomsudvikler til at stille et tomt butikslokale til rådighed for en
kombineret udstilling og Pop-Up-Shop.
Med afsæt i Roskilde Kommunes initiativ planlægger Roskilde Handel og Roskilde Erhvervsforum i fælleskab
en række arrangementer som skal sætte bæredygtighed og genbrug på dagsordenen i et
erhvervsudviklingsmæssigt perspektiv.
Vi ønsker at skabe opmærksomhed omkring nødvendigheden af at professionalisere indsatsen hvis de gode
intentioner skal kunne omsættes til en blivende forandring.
Rigtigt mange velmente initiativer omkring genbrugsmaterialer er strandet på simple logistiske forhindringer
ligesom mange etablerede virksomheder, som egentlig har viljen, afholder sig fra at gå ind i "ukendt land"
hvor råvareforsyning osv skal håndteres helt anderledes.
Roskilde Handel og Roskilde Erhvervsforum vil gerne gerne inspirere og udfordre vores lokale virksomheder
gennem en række foredrag og workshops med markante stemmer fra området og vil derfor ansøge om
midler til honorarer til nogle spændende indlægsholdere.
Vi har allerede fået positive tilsagn om deltagelse fra arkitekt Anders Lendager fra "Lendager Group", Jesper
Holmberg som er daglig leder af "Genbyg" og "Genbyg Design" og Mette Petersen som har skabt "Canalt
Redesign".
Jesper Holmberg som er den "offentlige" og markante person i den populære pionervirksomhed "Genbyg",
har siden 1998 kæmpet for at gøre genbrugsmaterialer brugbare "i virkeligheden".
Senest er succesen "Genbyg Design" kommet til og bidrager aktuelt med en lærerig historie om hvordan
succes kan blive et så stort problem at man er nødt til at "rulle tilbage" og starte op igen.
"Canalt Redesign" har skabt en design- og produktionsvirksomhed med fokus på faste aftaler med
leverandører af "affald", og vil sammen med tekstilvirksomheden "Berendsen", som er repræsenteret i
Roskilde, kunne bidrage med en spændende historie.
Økonomi:
Planlægning og afholdelse af i alt 3 workshops, inkl. foredrag,
lokaleleje, forplejning mv.

100.000 kr.
Ansøgning til UVEG
Medfinansiering Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde

50.000 kr.
50.000 kr.
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