
 

 
 

 

 
 

Møde i Gladsaxe Erhvervsråd 
Dato  23. januar 2020 
Tid  Kl. 16.00-20.00 – incl. tapas  
Sted NCC, Gladsaxe Company House, Tobaksvejen 2a  
 
 

KL. REFERAT  
16.00 Velkommen og siden sidst  

Trine Græse takkede NCC for værtsskab. 
Orientering: 

• Der er for-høring om anvendelsen af Mørkhøj Bygade frem til 30/1.  
Læs mere https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/nyhedsar-
kiv/hvad-skal-omraadet-moerkhoej-bygade-nord-anvendes-til-1 

• Gladsaxe har indgået partnerskab med FN’s børneorganisation UNICEF 
som Børnevenlig By. Virksomheder kan også række ud efter samarbejde 
med børn (kontakt Freja) 

• Borgmesteren har være på besøg for at se den nye Jernplads på Ringve-
jen, hvor metal indsamles, genindvindes og genbruges.  
Pladsen på Vandtårnsvej fortsættes indtil videre  

• SIF-Gruppen i Mørkhøj vandt DM i Skills som Danmarks bedste elektriker-
lærling med Emil, der bor og arbejder i Gladsaxe  

• Gladsaxe har taget initiativ til et pilotprojekt for håndværkere, der vil 
have andel i bæredygtige byggeopgaver igangsat med en partnerkreds 
omkring Copenhagen Business Hub, InnoByg og SMVDanmark. Syv hånd-
værkere meldte sig til  

• Indvielse af ny klub på Kellersvej, hvor PPG Dyrup har bidraget med et 
udsmykningsprojekt med medarbejdere og brugere. Peter Sørensen for-
tæller, at det giver stor medarbejdertilfredshed at gøre noget godt for 
andre. Dyrup vil gerne lave flere projekter 

• Erhvervsbyen har fået DTU som medlem  

• DSB har planer om at lukke Skovbrynet station. Det kæmper kommunen 
stærkt imod 

• God temadrøftelse på seneste møde i Erhvervsrådet om faglærte, hvor vi 
sad hos FGU. Opfølgende ideer:  
- Æblesortsudvikler er interesseret i Æbleplantagen og laver et samar-

bejde med FGU, der også vedligeholder plantagen 

https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/nyhedsarkiv/hvad-skal-omraadet-moerkhoej-bygade-nord-anvendes-til-1
https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/nyhedsarkiv/hvad-skal-omraadet-moerkhoej-bygade-nord-anvendes-til-1
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- Andre kommuner inviterer til forældremøde på virksomheder med 
faglært arbejdskraft. Enighed om at prøve det af i Gladsaxe (Freja ko-
ordinerer) 

• Niels Leegaard er midlertidig formand for Søborg Handelsforening og ef-
terspørger en dialog med de borgere, der bruger butikkerne, om hvad de 
ønsker af fremtidens indkøbsoplevelse og detailhandlens overlevelse. 
Kan vi finde en model for den dialog? Partnerskab med unge forbrugere, 
mødregrupperne, frivillige?   

• Move Innovation er med i forløbet Kickstarter med social bundlinje via 
Den Sociale Kapitalfond. Der er en plads ledig til en virksomhed. Kontakt 
Freja.   
  

16.10 Status på anlæg af Letbanen og planer for 2020 
Trine Græse orienterede om, at anlægsarbejdet for alvor vil kunne mærkes i 
Gladsaxe i 2020.  
 
Virksomhederne vurderer, at det indtil nu primært er medarbejdere, der kommer 
via Ringvejen og Buddingevej, som har været generet af forsinkelser. Mange er 
begyndt at finde løsninger i hverdagen, og derfor er information om trafiksituati-
onen vigtig.  
 
Status på letbanebyggeriet i 2019 og planer for 2020  
Carsten Høeg Maegaard fortalte, at fra 2010-18 er trafikken på motorring 3 i 
Gladsaxe steget med 42 procent.  
 
Løsninger på trængsel: Hjemmearbejdspladser, møde tidligere, bruge tekniske 
hjælpemidler som google maps, lyt til P4, kombinationsrejser (tog/ cykel), cykle, 
samkørsel.  
 
Hvis alle ændrer vaner to gange om ugen, vil det reducere trængsel med 6 pro-
cent. Erfaringerne viser, at vejarbejde giver trængsel de første 14 dage, herefter 
har bilisterne fundet nye veje. Det monitoreres via citysense-data. 
 
Info om anlægsarbejde i 2020 – se slides. 
 
Planlagte indsatser i 2020 v/ Maj Green  
Kommunens opgaveudvalg om letbanen har udarbejdet et forslag til de seks sta-
tionsforpladser i Gladsaxe, som et oplæg til drøftelse i Byrådet. Oplægget blev 
drøftet. 
 
Herefter blev netværk og samarbejde med virksomheder drøftet. Mobilitetsnet-
værket ”Moving People” er afsluttet, men fortsætter i et regionalt samarbejde. 
Skriv til Freja for at være med. Gladsaxe Erhvervsby fortsætter som ramme om et 
lokalt samarbejde. 
 
NaboGO-kampagne igangsættes i uge 9.  
Stor ros til virksomheder i Gladsaxe, der har taget godt imod tilbuddet. 20 store 
virksomheder (med til sammen 6.000 ansatte) er med: Alfa Laval, NNIT, Krüger, 
NCC, Zealand Pharma, PPG, Cloudeon, CASA, TEC, Berendsen, MOE, Canon, Je-
spers Torvekøkken, P. Andersen og Søn A/S, Fonden SOVI, Mercedes, Center for 
Døve, Viewcare, European Energy og Gladsaxe Kommune.  
NaboGO lanceres samtidig i Region Hovedstaden herunder på Gentofte, Herlev 
og Hillerød hospitaler, og i Ballerup, Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Vejle og Kol-
ding kommuner.  
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Dermed er der basis for at komme godt fra start. Husk at I kan gøre en forskel 
som rollemodeller ved at få en profil på NaboGO, tage en passager med i bilen og 
fortælle om det.  
 
Arbejdet med planlægning af busnet 2025 på tværs af kommuner er i gang, såle-
des at linjerne kommer til at passe til den nye letbane, når den er i drift.  
 

17.00 Tid til at revidere Gladsaxes erhvervspolitik 
Trine Græse fortalte, at det er tid til at revidere Gladsaxes Erhvervspolitik, der 
blev vedtaget i 2016. Økonomiudvalget har besluttet at sætte gang i en proces, 
der afsluttes med en lancering på Gladsaxe Erhvervskonference 2020.  
Sag til Økonomiudvalget   
 
Erhvervspolitikken virker. Bæredygtighed, verdensmål og partnerskaber er blevet 
et nyt fælles ståsted for os i kraft af Gladsaxestrategien, hele den nationale og 
globale dagsorden. Derfor igangsættes en proces for at revidere målene, hvor 
virksomheder involveres.  
 
Mads Bøgelund Lauritzen efterspurgte en dialog om, hvad der gør Gladsaxe at-
traktiv for virksomheder at placere sig i.  
Det inspirerede til at lave en række møder, hvor forskellige emner kan drøftes 
som oplæg til erhvervsrådsmødet den 12. maj.  
Mødet om lokalisering er indkaldt til den 20. februar kl. 8.00-10.00 hos MT Høj-
gaard, hvor alle er velkommen. Info om øvrige møder følger. 
 

17.30 Den grønne omstilling  
Punktet blev udsat til næste møde. 
 

17.45 Evt.  
Punkter til næste møde  
12. maj kl. 8.00-11.00 – bemærk at mødet forlænges med en time  
- Revideret erhvervspolitik  
- Strategi for Grøn omstilling i Gladsaxe  
 

17.50 Pause  
 

18.00 Ejerleder for en grøn vækstvirksomhed  
Knud Erik Andersen fra European Energy gav et inspirerende oplæg om at skabe 
en virksomhed, som er vokset til en milliardomsætning med tilstedeværelse i 
store dele af verden.  
 

20.00 Tak for i dag  
 

https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis/#f9bbf884-b36b-4cd7-b2ac-303e78964984
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Medlemmer af Gladsaxe Erhvervsråd 
Udpeget af Gladsaxe Byråd 
Borgmester Trine Græse, Formand (A) 
Byrådsmedlem Christina Rittig Falkberg (B) 
Byrådsmedlem Pia Skou (V)  
 
Repræsentanter fra virksomheder 
Projektdirektør Mads Bøgelund Lauritzen, MT Højgaard A/S - næstformand  
Markedschef Theis Gadegaard, Krüger A/S   
Director, Corporate Facilities Torben Buur Stougaard, Novo Nordisk A/S 
Senior Project Manager Preben Ravn Sørensen, Novozymes A/S  
Senior markeds- og kundechef Steen Ulrik Rasmussen, NCC Building Danmark 
Site Facility Manager Allan Schösler, Alfa Laval A/S 
Uddannelseschef Per Buron, TEC Gladsaxe 
Direktør Jørgen Ole Kjær, Move Innovation A/S 
Business Development Executive, Niels Brahm Andersen, Beierholm 
El-installatør Dan Weibel, Brdr. Weibel El-Teknik Aps   
Direktør Ralf Dujardin, Dansk Brandteknik A/S 
 
Udpeget af erhvervsorganisationerne 
Mørkhøj Erhvervskvarter 
Adm. direktør Claus Jønck, RTT A/S, formand for Mørkhøj Erhvervskvarter (afbud) 
 
Gladsaxe Erhvervsby 
Direktør Peter Sørensen, PPG Dyrup A/S, medlem af Gladsaxe Erhvervsbys bestyrelse 
 
Handelsforeningen Bagsværd By   
Vinhandler Steve Stusgaard, Bagsværd Vinhandel, formand for Handelsforeningen Bagsværd By   
 
Handelsforeningen for Søborg og Omegn  
Isenkræmmer Niels Leegaard, Kop & Kande 
 
Gladsaxe Håndværkerforening 
Konsulent Ebbe Skovsgaard, Gladsaxe Håndværkerforening 
 
Udpeget af DI - Organisation for erhvervslivet 
Direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen A/S (afbud) 
 
Udpeget af LO Sektion Gladsaxe 
Formand for HK Service, René Knudsen  
Næstformand Paul Graugaard, LO Gladsaxe 
 
Tilforordnede 
Kommunaldirektør Bo Rasmussen 
By- og Miljødirektør Maj Green   
Stabs- og projektchef Niels Haar Sørensen 
Beskæftigelseschef Katrine Birk  
Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen (sekretær) 
 


