
Tak for invitationen til at være med i dag☺

Karen Brosbøl Wulf, 

Leder af Gladsaxe Erhvervsby



Kort om Erhvervsbyen 

▪ Et ambitiøst erhvervspartnerskab med 70 virksomheder, 

grundejere, investorer, kommunen og 

uddannelsesinstitutioner i Gladsaxe. 

▪ Vi arbejder sammen om at skabe vækst, innovation og 

livskvalitet for virksomheder og medarbejdere – med 

bæredygtighed som central fællesnævner. 

▪ Vi ønsker at styrke det gode naboskab og bidrage til at 

realisere vækstmulighederne med den kommende 

letbane. 



Vores medlemstyper i Erhvervsbyen

UDDANNELSE VIRKSOMHEDER

PARTNERSKAB

EJEREKOMMUNEN



Lundberg Ejendomme

Logoer – Grøn markering – har betalt



Vores fokusområder

SOCIALE NETVÆRK

BRANDING

BYUDVIKLING

MOBILITET

BÆREDYGTIGHED

FAGLIGE NETVÆRK



Ser frem til samarbejdet om Strategi for Grøn Omstilling



Erhvervsbyens Bæredygtighedspagt
Vores ambition
Vi vil gøre Gladsaxe Erhvervsby kendt som stedet, hvor vi tør gå forrest og skaber nytænkende 

bæredygtighedssamarbejder, som inspirerer andre.

Det gør vi i kraft af vores partnerskab i Erhvervsbyen, hvor vi ved at dele viden og erfaringer og  ved at 

igangsætte konkrete samarbejder bidrager til at skabe mere bæredygtige virksomheder og 

erhvervsområder i Gladsaxe. 

Sådan arbejder vi
• Vi tør gå nye veje i forpligtende samarbejder 

• Vi hjælper hinanden med at udvikle og realisere konkrete initiativer

• Vi deler vores viden og skaber værdifulde løsninger for mange

• Vi motiverer hinanden og vores kolleger til at gå forrest 

• Vi engagerer os og deler vores bæredygtige samarbejder og løsninger med omverdenen

Vi har særligt fokus på:
1. Deling af viden og erfaringer om bæredygtighedsarbejdet

2. Byggespild

3. Transportspild og medarbejderinitiativer

4. Affaldsspild/madspild

5. Energispild

6. Bæredygtig byudvikling



Samarbejde om fælles udfordring: Byggespild

Byggeindustriens CO₂-udledning udgør mere over 30% af Danmarks samlede 

CO₂-udledning!

Den udfordring kan vi kun løse ved at arbejde sammen og handle på tværs af 

værdikæden og sammen med sine konkurrenter.



Landsdækkende portal for byggespild – og Idékatalog

http://www.bygcirkulaert.dk/

Se nyheden her

Idékatalog

http://www.bygcirkulaert.dk/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6740178786240774144


Modtager du vores nyhedsbrev? Ellers tilmeld dig på www.erhvervsby.dk

Følg os meget gerne på LinkedIn

Følg og kontakt os meget gerne

http://www.erhvervsby.dk/
https://www.linkedin.com/company/gladsaxe-erhvervsby/?viewAsMember=true

