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2. Vision: Gladsaxe er en særlig attraktiv og bæredygtig erhvervskommune 

med innovative partnerskaber, fremragende erhvervsservice og vækst på 

flere bundlinjer  
Sammen med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne i Gladsaxe vil vi fastholde og udvikle vores position 

som en attraktiv og bæredygtig erhvervskommune med stærke partnerskaber, en god infrastruktur og en 

mangfoldighed af virksomheder.  

Med et stærkt fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed vil vi tiltrække og fastholde innovative, 

grønne og bæredygtige iværksættere, virksomheder og investorer. Vi mener, at vi ved fælles kraft kan finde de 

bedste løsninger til at skabe et velfungerende erhvervsliv og lokalsamfund med jobs til alle i en bæredygtig, levende 

og grøn by.  

Derfor arbejder vi tæt sammen med virksomhederne, investorerne og uddannelsesinstitutionerne i ambitiøse 

partnerskaber og hjælper hinanden med at skabe innovative løsninger på udfordringerne indenfor bæredygtig 

forretningsudvikling, grøn omstilling, byudvikling og arbejdskraft.  

Erhvervspolitikken tager afsæt i Gladsaxestrategien og vores fælles vision om et bæredygtigt Gladsaxe med et 

lokalsamfund i social, økonomisk og miljømæssig balance. Samtidig involverer erhvervspolitikken også kommunens 

andre politikker og strategier indenfor arkitektur, indkøb, uddannelse, transport - og ikke mindst strategi og 

handleplan for grøn omstilling.  

Indikatorer frem mod 2026 

Vi arbejder i Gladsaxestrategien med en række erhvervsindikatorer. Vi har fokus på at fastholde jobvæksten 

herunder i detailhandlen og at få endnu flere iværksættere til at etablere sig i Gladsaxe. Samtidig arbejder for at 

nedbringe CO2 udslippet og for at skabe en effektiv beskæftigelsesindsats, så ledige hurtigst muligt kommer i job 

eller uddannelse.  
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Figur 1: Erhvervsindikatorer i Gladsaxestrategien 2022-2026.  

Vi tager i erhvervspolitikken afsæt i fem strategiske pejlemærker: 

1. Bæredygtig forretningsudvikling - Vi synliggør de attraktive muligheder for virksomhederne i 

erhvervsfremmesystemet  

2. Grøn omstilling – vi samarbejder om grøn transport, energi og cirkulær økonomi 

3. Attraktive erhvervskvarterer og levende bymidter - vi skaber udvikling via dialog og partnerskaber 

4. Fremtidens arbejdskraft – vi samarbejder om uddannelse, jobskabelse og rekruttering 

5. Iværksætteri og innovation – vi styrker iværksættermiljøer og skaber innovative samarbejder. 

I arbejdet med de fem strategiske pejlemærker understøtter vi især verdensmål 8. Anstændige jobs og økonomisk 

vækst, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 13. Klimaindsats og 17. 

Partnerskaber for handling.  
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Figur 2: 3 bundlinjer, 5 Verdensmål og 5 strategiske pejlemærker i Gladsaxes Erhvervspolitik.  

Fire erhvervsområder og fire bymidter 
Gladsaxe har fire store erhvervsområder, som består af Gladsaxe Erhvervskvarter, Bagsværd Erhvervskvarter, 

Mørkhøj Erhvervskvarter og Gyngemose Park. Derudover har kommunen 4 bymidter og handelsstrøg i Bagsværd, 

Buddinge, Søborg og Høje Gladsaxe med et varieret detailhandelsudbud. 
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Figur 3: Erhvervsområder, bymidter og mobilitet i Gladsaxe 

Attraktiv beliggenhed, diversitet og god infrastruktur  

Gladsaxe har en attraktiv placering tæt på København og tilbyder erhvervsgrunde, lokaler og faciliteter til både de 

videnstunge virksomheder og til pladskrævende og produktionstunge virksomheder. Der er et konkurrencedygtigt 

lejeniveau og en stærk infrastruktur, som gør det nemt at transportere sig hertil både med offentlig transport, cykel 

og bil.  

Kommunen krydses af Hillerødmotorvejen og Helsingør motorvejen - og der er flere S-tog linjer, S-busser og busser. 

Samtidig er der supercykelstier til og fra København og 30 minutters kørsel til Københavns Lufthavn. Den kommende 

Letbane styrker tilgængeligheden og skaber plads til mere intensiv erhvervsudvikling tæt på de seks nye 

letbanestationer.  

Tæt på mange uddannelsesinstitutioner 
Vi har en lang række uddannelsesinstitutioner i Gladsaxe, som vi gerne bringer i spil i forhold til at skabe gode 

samarbejder med virksomhederne og kommunen. Det sker blandt andet i regi af skole-virksomhedspartnerskabet 

Fremtidens Faglærte. Gladsaxe huser Gladsaxe Gymnasium, SOSU-skolen, FGU Nord (Forberedende Grund 

Uddannelse) samt TEC Gladsaxe (Technical Education Copenhagen). Samtidig er vi tæt på DTU Lyngby og på Ålborg-, 

Aarhus-, og Københavns Universitet samt professionsskolerne KEA og CPH Business. Det er med til at gøre det lettere 

som virksomhed i Gladsaxe at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.  
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Prioriterer innovative partnerskaber  
Som kommune vil vi gerne være tæt på vores virksomheder og uddannelser som en attraktiv og inspirerende 

samarbejdspartner. Derfor prioriterer vi at skabe gode relationer og partnerskaber - og vi er altid klar til dialog om, 

hvad virksomhedernes behov er, og hvordan vi kan hjælpe og finde løsninger sammen. Vi tror vi på, at muligheden 

for at indgå i innovative samarbejder og netværk, kan bidrage til at fastholde og tiltrække flere virksomheder, 

investorer, studerende og medarbejdere til Gladsaxe.  

I tæt samspil med erhvervspartnerskabet Gladsaxe Erhvervsby, har vi sammen skabt stærke netværk, hvor 

virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen mødes og deler viden, inspirerer hinanden og handler 

sammen. Vi ser stor værdi i at være virksomhedernes aktive samarbejds- og innovationspartner i forhold til at teste 

nye løsninger af. Vi prioriterer også samarbejdet i vores pt. tre detailhandels BIDS (Business Improvement Districts) i 

Søborg, Bagsværd og Buddinge højt.  

 

Dialogbaseret myndighedsarbejde  
I vores rolle som myndighed møder vi virksomhederne med respekt og forståelse for, at de driver en forretning. Vi 

bestræber os på at finde de bæredygtige løsninger via gode dialoger - også selvom interesserne er forskellige. Det 

gælder både, når vi besøger virksomheder på miljøtilsyn, udarbejder byggetilladelser, vedligeholder byen mv. Vi 

bestræber os på at gøre sagsbehandlingen så kort og smidig, som muligt, og vi ser stor værdi i at tage 

forhåndsdialoger og forventningsafstemme, særligt i større byggesager. 

Tæt samarbejde med nationale, regionale og lokale samarbejdspartnere  
Vi arbejder tæt sammen med vores nationale, regionale og lokale samarbejdspartnere om at gøre det attraktivt at 

drive virksomhed i Gladsaxe. Vi synliggør mulighederne og skaber nye initiativer sammen. Uanset om det handler om 

at tiltrække international arbejdskraft og nye virksomheder, forretningsudvikling, bæredygtighedssamarbejder eller 

udvikling af detailhandlen. 

Gladsaxe Erhvervsby – et erhvervspartnerskab med netværk og innovative løsninger 

Gladsaxe Erhvervsby er et partnerskab, hvor virksomheder, ejendomsejere, uddannelsesinstitutioner og 

kommunen mødes i netværk, deler viden og erfaringer og skaber konkrete løsninger sammen. Erhvervsbyen har 

bl.a. netværk indenfor bæredygtighed, byggeri, HR, facility og direktører - og har fx taget initiativ til partnerskabet 

Fremtidens Faglærte og bygcirkulært.dk – en national portal for brugte byggematerialer. Gladsaxe Erhvervsby har 

også udviklet og testet løsninger sammen med DTU for at reducere madspild, byggespild, emballagespild, 

elektronikspild mv. Alle ejere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Gladsaxe kan være med i Gladsaxe 

Erhvervsby.  
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Figur 4: Vores centrale samarbejdspartnere. Læs mere om partnerne på kommunens erhvervshjemmeside.  

3. Stor industrikommune med høj jobvækst, stærk life science, handel, bygge 

og anlæg  

Høj jobvækst i mange år  
Gladsaxe er i top, når det gælder erhvervspræstationer. Gladsaxe er den niende største erhvervskommune i 

Danmark med mange store virksomheder og mange hovedsæder. Igennem mange år har Gladsaxe haft en af 

Danmarks højeste vækst i antal arbejdspladser. Fra 2019 til 2021 var væksten 7,5 pct. mod 4,4 pct. på landsplan. 

Gladsaxe er Danmarks 2. største industrikommune og Danmarks største life science kommune. De største brancher 

er udover industri, handel samt byggeri og anlæg. Gladsaxe har den næsthøjeste eksport i Danmark og den største i 

forhold til antal indbyggere. Samtidig er vi blandt de tre kommuner i Danmark med det højeste BNP.  
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* Inkluderer alle typer af jobs – både fuldtids- og deltids. Det er medtaget, da mange kommuner benytter denne opgørelsesform. 
** Årsværk er kun fuldtidsansatte.  
*** En reel virksomhed har, ifølge Danmarks Statistik, et aktivitetsniveau svarende til et halvt årsværk.  
**** En Iværksætter er en nyetableret virksomhed der indenfor de første 2 leveår har et aktivitetsniveau svarende til et halvt årsværk. 
 

Kilde: Danmarks Statistik bearbejdet af E-statistik, hvis ikke andet er nævnt.  

Industri, handel, bygge og anlæg er de største brancher 

 

Kilde: Danmarks Statistik bearbejdet af E-statistik, hvis ikke andet er nævnt. 
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Danmarks største life science kommune 

 

Figur 4. Antal arbejdspladser i de største life science kommuner på Sjælland. Kilde: Medicon Valley Alliance, 2022. 

Danmarks 2. største eksport og høj BNP 

 

Kilde: Danmarks Statistik bearbejdet af E-statistik, hvis ikke andet er nævnt. 
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4. 5 strategiske pejlemærker  
Vi arbejder med 5 strategiske pejlemærker for at realisere vores vision om at gøre Gladsaxe til en særlig attraktiv og 

bæredygtig erhvervskommune med innovative partnerskaber, fremragende erhvervsservice og vækst på flere 

bundlinjer. 

1. Bæredygtig forretningsudvikling - Vi synliggør de attraktive muligheder for 

virksomhederne i erhvervsfremmesystemet  
 
Der er mange attraktive tilbud i det offentlige erhvervsfremmesystem. Vi har særligt fokus på at synliggøre de mange 
sparrings- og finansieringsmuligheder hos Erhvervshus Hovedstaden. Erhvervshus Hovedstaden giver specialisereret 
vejledning om blandt andet strategi, ledelse- og organisationsudvikling, digitalisering, internationalisering 
bæredygtighed mv. Samtidig fungerer Erhvervshuset som indgang til de mange forskellige muligheder, det samlede 
erhvervsfremmesystem tilbyder herunder klyngesamarbejder, eksportfremme mv. 
 
Effektmålinger viser, at Erhvervshus Hovedstaden skaber stor værdi for de virksomheder, de hjælper både i forhold 
til beskæftigelse, omsætning og bundlinjen. Hvis en løsning ikke er tilgængelig i erhvervsfremmesystemet, tager vi 
dialogen med Erhvervshus Hovedstaden om udvikling af nye erhvervsfremmetilbud, der imødekommer vores lokale 
virksomheders behov.  

Vi har et tæt samarbejde med Copenhagen Capacity, International House, Medicon Valley Alliance mfl. om at 
tiltrække internationale virksomheder, medarbejdere og investeringer til Gladsaxe.  

Det gør vi: 

• Vi understøtter virksomhedernes vækst og udvikling ved at synliggøre erhvervsfremmesystemets mange 

attraktive tilbud.  

• Vi er i tæt dialog med Erhvervshuset om at målrette tilbuddene til lokale virksomheder fx indenfor detail, 

produktionsvirksomheder mv.  

• Vi udvikler nye tilbud til virksomhederne sammen med Erhvervshuset og andre erhvervsfremmeaktører. 

 

2. Grøn omstilling – vi samarbejder om grøn transport, energi og cirkulær økonomi  
Vi har en ambitiøs Strategi- og Handleplan for grøn omstilling. Vores mål er 70 procent CO2 reduktion i 2030 i forhold 

til 2007 - og vi skal være CO2-neutrale senest i 2050. Indsatsen for at nedsætte CO2-belastningen er samlet i tre 

temaer: Transport, Energi og Cirkulær økonomi. 

Erhvervets CO2 udledning fra energi og transport udgør en stor del af det samlede CO2 forbrug. Derfor har vi et stort 

fokus på at skabe tætte dialoger og forpligtende partnerskaber sammen med virksomhederne og 

uddannelsesinstitutionerne om at udvikle bæredygtige løsninger, der kan reducere CO2 udslippet.  
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Figur 5. CO2 udledningen i Gladsaxe.  

Grøn transport, grøn energi og cirkulær økonomi 

CO2-udledningen fra transport er den største CO2 udfordring. På blot 10 år er antallet af biler i Gladsaxe steget med 

70 procent, og flere og flere pendler i bil til og fra arbejde i takt med, at vi får flere arbejdspladser og borgere i både 

Gladsaxe og Hovedstadsregionen. Derfor er der brug for at vi sammen gør transportvanerne mere bæredygtige. 

Energiforbruget skal reduceres og den energi, vi bruger, skal komme fra vedvarende kilder. Også inden for cirkulær 

økonomi vil vi fortsætte samarbejdet om at reducere spildet, så mindst muligt går tabt og materialerne beholder 

deres værdi længst muligt.  

Når vi hvert år køber ind for cirka 1,6 mia. kr. prioriterer vi i indkøbspolitikken alle tre bundlinjer højt med fokus på at 

understøtte den grønne omstilling og innovationen hos vores leverandører. 

Det gør vi: 

• Vi skaber netværk og innovative samarbejder om grøn omstilling og bæredygtighed i Erhvervsbyens 

Bæredygtighedsgruppe og i kommunens Klimaklar gruppe. 

• Vi arbejder for at medarbejderne og de studerende transporterer sig mere bæredygtigt med det offentlige, 

på cykel, via samkørsel, med elbil mv.  

• Vi arbejder for at kommunens og virksomhedernes transport bliver mere bæredygtig.  

• Vi arbejder for at flere virksomheder tilslutter sig fjernvarmen, benytter grøn el blandt andet via solceller og 

understøtter lokale energisamarbejder og energibesparelser.  

• Vi arbejder sammen med virksomhederne om at minimere affald og øge genanvendelsen blandt andet i 

forhold til madspild, byggespild, energispild, elektronik- og emballagespild. 

Bæredygtighedsgruppen i Gladsaxe Erhvervsby  

Bæredygtighedsgruppen i Gladsaxe Erhvervsby er et lokalt netværk, hvor bæredygtigheds- og CSR-ansvarlige deler 

viden og erfaringer samt skaber innovative løsninger sammen og tester dem af blandt andet om madspild, 

byggespild, transportspild, energispild og emballagespild. 
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3. Mangfoldige erhvervskvarterer og levende bymidter – vi skaber udvikling via dialog og 

partnerskaber  
Vi udvikler erhvervsområder med identitet og mangfoldighed og arbejder sammen med virksomhederne og 

ejendomsejerne for, at vores erhvervskvarterer og handelsområder udformes, så de giver noget tilbage til byen. 

Erhvervskvartererne skal være attraktive og levende og understøtte livskvaliteten hos de borgere og medarbejdere, 

der færdes der. Samtidig vil vi give plads til mangfoldigheden i form af forskellige typer erhverv, herunder også 

industri og produktion. 

Vi skaber den attraktive by i et stærkt samspil mellem ejendomsejere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og 

kommune, så vi i fællesskab sikre, at der bygges bæredygtigt og grønt - og at nyt byggeri planlægges og tænkes 

sammen med den eksisterende by.  

Vi vil sikre, at vores by udvikler sig i den rigtige retning med gode muligheder for levende bymidter, attraktive 

erhvervskvarterer, trygge, offentlige rum og udvikling af en mere grøn by, hvor den offentlige transport er 

velfungerende og hvor der er grønne kiler og skøn natur til gavn for både virksomheder og borgere.  

BID partnerskaber skaber levende bymidter  

Vi understøtter udviklingen af levende bymidter, så butikker og handelsliv trives og som borgere og medarbejdere 

har glæde af. Samtidig vil vi gerne fastholde de jobs detailhandlen skaber. For at skabe levende og attraktive 

bymidter er det vigtigt, at de lokale aktører arbejder tæt sammen. Derfor understøtter vi samarbejdet i bymidterne i 

Bagsværd, Buddinge og Søborg via faciliterede BID (Business Improvement District) partnerskaber.  

Det er uformelle netværk, hvor deltagerne samles om de aktiviteter, som optager dem. Det er et stærkt partnerskab, 

der består af detailhandel, bygningsejere, liberale erhverv, forenings- og kulturliv, engagerede borgere og 

kommunen. Formålet er at engagere lokale aktører i arbejdet med at skabe aktiviteter og samarbejder, som kan gøre 

områderne mere levende, attraktive og derigennem også skabe mere forretning. 

Det gør vi: 

• Vi udvikler attraktive by og erhvervsområder via handlings-og løsningsorienterede dialoger og 

forhåndsdialoger i byggesager og med kortest mulige sagsbehandlingstider. 

• Vi understøtter nye og eksisterende virksomheder i at finde attraktive lokationer.  

• Vi understøtter udviklingen af levende bymidter via tætte samarbejder i de lokale BID partnerskaber.  

 

4. Fremtidens arbejdskraft - Vi samarbejder om uddannelse, rekruttering og jobskabelse 
Vi har fokus på at hjælpe virksomheder med at skaffe den nødvendige arbejdskraft både nationalt og internationalt. 

Det handler både om at skaffe arbejdskraft nu og her og om at sikre uddannelse af den relevante fremtidige 

arbejdskraft.  

Rekruttering via Gladsaxe Jobcenter  

Gladsaxe Jobcenter tilbyder hjælp til at rekruttere medarbejdere både i regulære jobs og jobs til borgere på kanten 

af arbejdsmarkedet samt småjobs og fritidsjobs. Vi har et tæt samarbejde og dialog med lokale virksomheder.  

Samarbejdet sker blandt andet i regi af HR netværket i Gladsaxe Erhvervsby, hvor HR-chefer fra virksomheder, 

uddannelsesinstitutionerne og kommunen mødes og deler viden og erfaringer og samarbejder om udfordringerne i 

forhold til at tiltrække og fastholde den relevante arbejdskraft. Her er også et tæt samarbejde med Jobcenteret om 

BID Bagsværd vandt Handicapprisen for samarbejdet med botilbud. 

BID Bagsværd vandt i 2021 Handicapprisen i samarbejdet med botilbuddet Cathrinegården for at etablere en 

række frivillige job for udviklingshæmmede borgere i en række Bagsværdbutikker. Projektet er et godt eksempel 

på, hvordan det lokale erhvervsliv står sammen og gør en forskel for mennesker med handicap. 
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mulige kandidater og jobforløb. I virksomheder med større rekrutteringsbehov arbejder virksomhedskonsulenterne i 

perioder fysisk fra virksomhederne.  

International rekruttering via Copenhagen Capacity og International House 

Det er afgørende at virksomhederne i Gladsaxe får adgang til den relevante internationale arbejdskraft. Vi 

samarbejder med Copenhagen Capacity og International House i forhold til at tiltrække udenlandske virksomheder 

og medarbejdere til Danmark – og ikke mindst med at fastholde dem.  

Fremtidens Faglærte – partnerskab mellem skoler og virksomheder  

Gladsaxe og resten af Danmark har i høj grad brug for, at der er flere unge, som vælger en erhvervsrettet uddannelse 

og bliver fremtidens faglærte. Vi har en fælles opgave om at motivere og inspirere den arbejdskraft, der skal være en 

del af vores fremtidige udvikling. 

Fremtidens Faglærte er et lokalt partnerskab i Gladsaxe initieret af Gladsaxe Erhvervsby. Formålet er at inspirere 

flere unge til at vælge de erhvervsrettede uddannelser ‑ både de tekniske, sundhedsfaglige og merkantile. Det er et 

stærkt samarbejde mellem virksomhederne, skolerne, uddannelsesinstitutionerne og kommunen. Via 

jobsnuserforløb, virksomhedspraktikker, events mv. arbejdes der for, at de unge møder stærke rollemodeller, så de 

får en idé om, hvilket arbejde de kan uddanne sig til. Samtidig synliggør det de lokale virksomheder, og de får 

mulighed for at tage et konkret socialt ansvar. 

Det gør vi: 

• Vi inviterer virksomheder ind i samarbejdet med Jobcentret om rekruttering og fastholdelse af alle typer 

arbejdskraft bl.a. via HR-netværket. 

• Vi engagerer virksomhederne i samarbejdet med Copenhagen Capacity om at hjælpe med at tiltrække de 

relevante internationale medarbejdere og hjælpe dem til at falde til i Danmark.  

• Vi inviterer virksomhederne i Gladsaxe til at være med i partnerskabet om Fremtidens Faglærte og lign. 

partnerskaber.  

5. Iværksætteri og innovation - Vi styrker iværksættermiljøer og skaber innovative 

partnerskaber  
Vi vil gøre det attraktivt at etablere sig som iværksætter i Gladsaxe, så vi kan være med til at skabe fremtidens nye og 

innovative virksomheder. Samtidig tror vi på at der er stor værdi i at bringe mindre og større virksomheder sammen i 

innovative partnerskaber.  

Understøtte iværksættermiljøet   
Det kræver mod, vilje og robusthed at sikre sig succes som iværksætter. Vi tror på, at rådgivning, netværk og 

samarbejde med både kommunen og etablerede virksomheder, kan gøre en forskel. Vi samarbejder med 

Erhvervshus Hovedstaden, som kan give iværksætterne gratis sparring i opstarten og med udvikling af virksomheden. 

Her bliver de nye virksomheder hjulpet godt på vej i kombination med den viden, man også kan finde på 

virksomhedsguiden.dk. Samtidig skaber vi rammerne for netværk, så iværksætterne kan understøtte hinanden, 

dyrke iværksætterkulturen og skabe nye samarbejder.  

Innovationsmiljøer mellem større og mindre virksomheder  
Vi understøtter ligeledes iværksætteriet ved at inspirere til at skabe innovationsmiljøer mellem etablerede og 

mindre virksomheder. Der kan skabes meget innovation og sparring ved at facilitere samarbejder mellem små og 

store virksomheder. Her kan iværksætterne byde ind med agilitet, innovation og omstillingsparathed, mens de store 

virksomheder kan byde ind med ressourcer, produktionsfaciliteter, kantineordning, kontorpladser og en afprøvet 

forretningsmodel. Alfa Lavals Innovation House er et godt eksempel på dette.  
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Kontorfællesskaber – og samarbejder på tværs  
En del mindre virksomheder deler faciliteter i kommunens mange kontorfællesskaber. Siden 2017 er der etableret 14 

nye kontorfællesskaber i kommunen, hvilket viser at mindre og nye virksomheder både kan og vil bo tættere 

sammen, mødes, netværke og bruge hinandens kompetencer. Vi tror på at kontorfællesskaberne vinder ved at blive 

en del af en større sammenhæng i Gladsaxe. Derfor vil vi arbejde på at forbinde både kommunens og 

virksomhedernes kontorfællesskaber og sikre kendskab på tværs.  

Det gør vi:  

• Vi tilbyder iværksætterne rådgivning, netværk og samarbejde både via kommunen, etablerede 

virksomheder og Erhvervshus Hovedstaden. 

• Vi hjælper og understøtter innovationsmiljø mellem iværksættere og mere etablerede virksomheder.  

• Vi inspirerer flere iværksættere i Gladsaxe til at skabe innovative samarbejder på tværs af 

kontorfællesskaberne. 

Alfa Laval Innovation House  

Alfa Laval har inviteret udvalgte startups til at være med i et innovationsmiljø i Søborg. Formålet er at øge 

innovationen hos Alfa Laval ved at samarbejde med innovative iværksættere inden for bæredygtighed, grøn energi 

digitalisering mv. og hjælpe deres virksomheder på vej. Baggrunden var ledige kontor- og produktionslokaler og er 

et godt eksempel på, hvordan vi i et samarbejde mellem Alfa Laval, DTU, Erhvervshus Hovedstaden, Gladsaxe 

Kommune og Gladsaxe Erhvervsby er lykkedes med at skabe et unikt iværksættermiljø i Gladsaxe.  


