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GRØN GENSTART
AF GLADSAXE
Strategi for erhvervsindsatsen efter corona-krisen 2020
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’Vi blev hårdt ramt, da kunderne skar innovation
fra og udsatte investeringer for at klare dagligdagen. Vi hjemsendte medarbejdere og måtte
desværre afskedige. Men der er også kommet nye
muligheder blandt andet i spændingsfeltet mellem
hygiejne og teknologi. Det område er nu i vækst
hos os. Vi håber på at have indhentet coronanedgangen i løbet af 2021-2022’

Jørgen Ole Kjær, CEO Move Innovation

Grøn Genstart af Gladsaxe er en strategi for den lokale
erhvervsindsats i Gladsaxe efter corona-krisen i 2020,
besluttet af Gladsaxes Økonomiudvalg 16. juni 2020 som
tillæg til Gladsaxes erhvervspolitik.

Forsidefoto: Fotograf Flemming Schiller. Foto viser 4. sal i Verdensmålshuset på Fremtidsvej, hvor lyset skinner ind gennem Verdensmålene.

VI GENSTARTER GLADSAXE GRØNT
Corona-epidemien og nedlukningen af samfundet har ramt
erhvervslivet med en usædvanlig kraft. Nu er samfundet
genåbnet, men hvor hårdt er vi ramt i en af Danmarks største
erhvervskommuner? Og hvad skal der til for at skabe rammer
for en god genstart?
En ny analyse og en tæt dialog med Gladsaxe Erhvervsråd viser,
at Gladsaxes største brancher er kommet sikkert gennem krisen.
Dem, der blev hårdt ramt, har benyttet sig af statens hjælpepakker og kommunens lokale erhvervsservice.

Vi er klar til at hjælpe
Gladsaxe er dermed i fuld gang med at komme sig over krisen,
og vi er fortsat en robust erhvervskommune. Det skaber et godt
afsæt for at se fremad.
Vi har derfor givet vores erhvervspolitik et corona-eftersyn.
Vores budskab er, at Gladsaxes lokale erhvervsservice og vores
samarbejdspartnere står klar til at hjælpe virksomhederne med
at genstarte.

Vi er optaget af bæredygtig vækst og velfærd, og vi vil særligt
hjælpe med at ruste vores virksomheder til at omsætte krisens
erfaringer til nye forretningsmuligheder. Før krisen var Gladsaxe
helt i front med bæredygtighed og partnerskaber. Den grønne
omstilling er blevet endnu mere aktuel og skaber nye muligheder
for innovation af produkter og services til et globalt marked.
Krisen har også vist os vigtigheden af omstilling, robusthed,
digitalisering, nye måder at arbejde og transportere sig på.
Vi tror på, at Gladsaxes virksomheder er godt rustet til at gribe
disse muligheder. Så selv om meget er usikkert, og nye bølger kan
ramme, så har Gladsaxe alt det, der skal til for at være i front med
en genstart, der bidrager til at skabe en ’ny normal’, hvor væksten
både tager hensyn til økonomi, mennesker og miljø.
Vi står klar til at hjælpe gennem dialog, ydelser til alle typer
virksomheder og stærke, lokale partnerskaber.

Trine Græse, borgmester
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SÅDAN RAMTE CORONA-KRISEN
GLADSAXES VIRKSOMHEDER
Iris Group har for Gladsaxe Kommune lavet en analyse af
corona-krisens effekt på Gladsaxes erhvervsliv (maj-juni 2020).
De finder, at

Virksomhedernes brug af lønkompensationsordningen
Andelen af virksomheder, der har brugt lønkompensationsordningen i Gladsa
Andel af kommunernes virksomheder, der har ansøgt om
landsgennemsnittet

lønkompensation
(frem til 1. maj)
Andel af kommunernes virksomheder, der har ansøgt om lønkompensation (frem til 1 maj.)
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• Detailhandel, operationel service og oplevelseserhverv blev
ramt hårdt. Det samme gælder iværksættere og mindre udviklingsvirksomheder. De mindre virksomheder kæmper fortsat
for at genvinde omsætning. Hygiejne og rengøring er rykket
helt op på den strategiske dagsorden.
• Mange virksomheder ser forretningspotentialer i øget fokus
på bæredygtighed og mere udbredt digitalisering.

Læs analysen på gladsaxe.dk/coronaerhvervsanalyse
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• De største erhvervsområder i Gladsaxe Kommune er hidtil
sluppet nådigt gennem krisen. Bl.a. medicinalindustri og bygge
og anlæg har kun været påvirket i begrænset omfang. En del
virksomheder frygter dog effekter ind i 2021-22.

•

Udviklingen i omsætningen under corona-krisen på landsplan (marts-april)
Hårdt ramte virksomheder findes især inden for detail og service
Udviklingen i omsætningen under corona-krisen på landsplan (marts-april)
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NYE MULIGHEDER FOR GLADSAXES
VIRKSOMHEDER
Med hjælp fra analysevirksomheden Iris Group har vi kigget ind
i krystalkuglen for at blive klogere på hvilke tendenser, der kan
skabe nye muligheder for forretningsudvikling i Gladsaxes største
sektorer i den kommende tid.
Det bruger vi som strategiske pejlemærker for, hvor Gladsaxes
lokale erhvervsservice og vores samarbejdspartnere skal rette
blikket hen for at understøtte det lokale erhvervsliv med at
komme på den anden side af en helt uventet krise.

Pejlemærker for Grøn Genstart af Gladsaxe
•
•
•
•
•
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Grøn genstart af industri og produktion
Grøn genstart af bygge og anlæg
Grøn genstart af operationel service
Grøn genstart af detailhandel og service
Grøn genstart af iværksættere

GRØN GENSTART AF INDUSTRI OG PRODUKTION
Gladsaxe er en af Danmarks største industri- og eksportkommuner, og vi skal fastholde den position ved, at endnu flere virksomheder bliver globale fyrtårne indenfor fremtidens bæredygtige
produkter og løsninger med FN’s verdensmål som katalog.
Det kræver lederskab og innovationskraft. Vi ser et stort potentiale i at genstarte innovation i partnerskaber mellem store og
små virksomheder med inspiration fra Alfa Laval Innovation
House.
Corona-krisen har for en periode sat en stopper for salg gennem
messer og udenlandske kundebesøg. Der er behov for at udvikle
nye kompetencer og metoder til digitalt salg for at få ordrer i
bogen.
Corona-krisen har sat fokus på nødvendigheden af at genoverveje
virksomhedernes forsyningskæder. Virksomheder skal have hjælp
til at finde leverandører og værdikæder i nærområderne for at
blive mere robuste og bæredygtige.

Mange har fået erfaringer med at arbejde på nye måder, som
giver perspektiver for et mere bæredygtigt arbejdsliv med mindre
trængsel i myldretiden. Gladsaxe Kommune og Gladsaxe
Erhvervsby står klar til at hjælpe virksomhederne med at holde
fast i de gode vaner.

’Vi har mærket konsekvenser af corona direkte.
Den begrænsede mulighed for at rejse har medført
en øget aktivitet i vores afdeling for digitale løsninger, der kan understøtte vores interne dialog og
salg online. Vores digitale udvikling er accelereret
på grund af corona - og så er den mindre rejseaktivitet jo et første skridt mod vores nye ambition
om at være en Co2 neutral industrivirksomhed
allerede i 2030’
Per Lund Hansen, adm. dir.
Alfa Laval Søborg
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GRØN GENSTART AF BYGGE OG ANLÆG
Gladsaxe tæller nogle af landets største entreprenørvirksomheder, som er førende på bæredygtigt byggeri. Vi har mange små
og mellemstore håndværkere. Vi har erhvervsuddannelsen TEC,
der skaber fremtidens bæredygtige hænder. Gladsaxe Kommune
en af landets mest ambitiøse kommuner i forhold til at bygge og
renovere bæredygtigt – og mange opgaver er fremrykket som
følge af corona-krisen.
Den grønne boligaftale om renovering og vedligeholdelse af de
almene boliger giver mulige projekter i Gladsaxe Kommune for
op mod 300 mio. kr. Samtidig har partnerskabet Gladsaxe
Erhvervsby skabt et stort lokalt engagement om bæredygtigt
byggeri i form af reduktion af byggespild og en platform til
formidling af brugte byggematerialer.
Der er samlet set et stort potentiale for at stimulere den grønne
genstart af bygge- og anlægssektoren efter corona. Herunder at
finde modeller, hvor bæredygtighed og totalomkostninger er i
højsædet, ruste de små håndværkere til at byde på bæredygtige
opgaver og få unge til at vælge faglærte fag.
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’Vi har ikke været så hårdt ramt af corona-krisen
på den korte bane, da vi arbejder med længerevarende projekter. Men som en konsekvens af krisen
forventer vi en nedgang i de private investeringer
og kigger nu ind i en fremtid, hvor fremrykkede
offentlige investeringer med fokus på bl.a. bæredygtighed skal drive efterspørgslen. Det er vi i fuld
gang med at indrette forretningen efter som led i
en ny strategiproces’
Mads Bøgelund, Projektdirektør
MT Højgaard

GRØN GENSTART AF OPERATIONEL SERVICE
Gladsaxe har nogle af landets største virksomheder inden for
operationel service. Corona-krisen har løftet hygiejne, sikkerhed
og forebyggelse helt op på den strategiske dagsorden – det er
blevet en forudsætning for at holde driften i gang og fastholde
kunder. Der er potentiale for at bringe store og små virksomheder
sammen for at undersøge innovation og nye forretningsmuligheder med henblik på et globalt marked, der skal rustes til at
håndtere fremtidige epidemier på en måde, som er effektiv og
bæredygtig.

’Vi har været ramt på grund af manglende vasketøj fra hoteller og
restauranter, så mange har været sendt hjem på lønkompensation.
Men nu ser vi fremad. Der er gode forretningsmuligheder i at hjælpe
andre med at håndtere de skærpede krav til hygiejne og rengøring’
Louise Elver, CSR-chef, Berendsen Textil A/S
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’Jeg mistede kunder i et snuptag
og måtte sige farvel til alle mine
ansatte. Min revisor har hjulpet
med hjælpepakker, og jeg har
fået gang i onlinesalg. Det er en
mavepuster, men jeg kommer
igen med min bæredygtige
chokolade’
Mark Hermann, direktør
Mark Hermann Chocolate
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GRØN GENSTART AF IVÆRKSÆTTERE
I Gladsaxe starter ca. 600 nye virksomheder om året. Coronakrisen har ramt mange små virksomheder og selvstændige meget
hårdt, og færre har haft mod på at starte op.
Der er brug for at holde hånden under disse virksomheder efter
hjælpepakkernes udløb. Vi genstarter Gladsaxes bæredygtige
miljøer i Verdensmålshuset, Alfa Laval Innovation House og andre
miljøer, så kommunens iværksættere kommer godt igen og har
mod på at levere fremtidens grønne løsninger.
Copenhagen Business Hub hjælper med vejledning, viden og
workshops.
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’Butikkerne føler, at de fik den hjælp, de havde
brug for under corona. De har ikke stået alene.
Nu er kunderne tilbage i de lokale butikker.
Det er mere trygt at handle der end i storcentrene,
og det giver handelsgaderne et boost’
Mikkel Niess, direktør
BIDdanmark

GRØN GENSTART AF DETAILHANDEL OG SERVICE
Corona-krisen har skabt fornyet interesse for at handle lokalt og
mere bæredygtigt. Vi genstarter handelsgaderne med den landsdækkende kampagne ’Sæt pris på din by – køb lokalt’ fra maj til
september. De tre BID-netværk i Bagsværd, Søborg og Buddinge
var digitale under krisen men genstarter med månedlige, fysiske
møder, der sætter gang i lokale tiltag. Vi opfordrer alle kædebutikker til at vise samfundssind ved at engagere sig i det lokale
arbejde.
Kommunen gør det let for alle i handelsgaderne at skabe små
corona-venlige byrum og gadeaktiviteter, der får kunderne trygt
tilbage hen over sommeren. Copenhagen Business Hub har en
fast konsulent, som står klar til at hjælpe med et gratis økonomitjek og en forretningsplan, så butikkerne kan komme på den
anden side af krisen – gerne med mere fokus på websalg, sociale
medier, bæredygtige produkter og verdensmål.
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DET GJORDE KOMMUNEN STRAKS FOR
AT HJÆLPE VIRKSOMHEDER UNDER CORONAEN
Gladsaxe Kommune traf i første fase af krisen beslutninger for op mod 115 mio. kroner, der har understøttet
virksomheder og leverandører økonomisk og ydet lokal
erhvervsservice til de hårdest ramte brancher:
• Hurtig betaling til leverandører
• Udskydelse af betaling af 2. rate af dækningsafgift
• Fremrykning af bæredygtige bygge- og renoveringsopgaver i kommunale ejendomme for 38 mio. kr.
• Vedtagelse af projekt om LED-vejbelysning
• Fremrykning af sagsbehandling for større
erhvervsbyggesager
• Fremrykning af trafikprojekter fx i Bagsværd
Erhvervskvarter
• Hurtige tilladelser til aktiviteter i byens rum
• Forsyningsselskabet Novafos har fremrykket aktiviteter for 50 mio. kr. i Gladsaxe

• Omlægning af den lokale erhvervsservice
i samarbejde med Virksomhedsguiden.dk og
Copenhagen Business Hub
• Digitale virksomhedsbesøg
• Hotline og digitale møder for handelsgaderne
• Information på hjemmeside, LinkedIn og
erhvervsnyhedsbreve
• Som myndighed møder vi virksomhederne med
forståelse for corona-krisens konsekvenser og har en
dialogbaseret tilgang til løsninger.
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VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE
Brug de mange tilbud der er til virksomheder. Gladsaxes lokale
erhvervsservice står klar til at hjælpe alle med en genstart i samarbejde med erhvervsfremmesystemet og lokale partnerskaber.

Erhvervskonsulent
Tommy Engedal Kronborg
Mail: tomkro@gladsaxe.dk
Telefon: 24 24 90 20
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Få nyhederne i Gladsaxes erhvervsnyhedsbrev
Følg os på LinkedIn (Gladsaxe Kommune)
Send en mail til erhverv@gladsaxe.dk
eller kontakt Tommy Kronborg.

HER KAN DIN VIRKSOMHED FÅ HJÆLP
Erhvervs- og vækstenheden
Gladsaxe Erhvervsråd
Sparringspartner
for lokal
erhvervsudvikling

Gratis netværk, der
skaber handelsliv i
Bagsværd, Buddinge
og Søborg

Erhvervsudvikling,
arrangementer og lokal
kontakt til alle typer
Viden og værktøjer
virksomheder
om start, drift og
udvikling af din
virksomhed

TILBUD TIL
VIRKSOMHEDER

Lokal forening med
netværk om
byudvikling, trafik og
bæredygtighed

Hjælp til
rekruttering og
opkvalificering

Gratis sparring
til iværksættere

Gratis
forretningsudvikling
til etablerede
virksomheder
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Gladsaxe har syv tilbud, der
kan hjælpe virksomheder
med en grøn genstart, der
styrker både økonomi,
mennesker og miljø.

Gladsaxe Kommune
Erhvervs- og Vækstenheden
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
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