Walk and talk om ’Lokale Verdensmål’
– sådan kan vi sammen gøre en positiv forskel for klima og miljø

Er du nysgerrig på hvordan du kan arbejde med FN’s
Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, så
deltag i WALK and TALK om ’Lokale verdensmål’ i Musiconbydelen. Oplev en kreativ og levende bydel, der er udviklet
gennem stærke partnerskaber.
Dagen byder på masser af oplevelser i den friske luft, hvor
bl.a. Aarhus Universitet og Musiconcrete, Mangor & Nagel
samt Musicon-sekretariatet giver de nyeste eksempler på,
hvordan cirkulær økonomi kan indtænkes i din organisation
og i Roskilde. Samtidig får du hjælp til at udpege konkrete
indsatser, der kan bruges til værdiskabelse i brandingen af
din virksomhed.

I takt med at der lægges stigende vægt på bæredygtigt
forbrug og produktion, ændres arbejdsgange og nye
bæredygtige løsninger ser dagens lys. Hvordan kan din
virksomhed tænke i nye baner og partnerskaber, der gør
en forskel? Det kan projekterne Klimaknappen, Cirkulær
Cykeløkonomi, Mental shower, og Lavbegroninger gøre
dig klogere på.

Dato
Torsdag d. 26.
august 2021
Tid
kl. 14.00 – 16.30
Sted
Musicon-bydelen
Hal 12,
Rabalderstræde
30, 4000 Roskilde

Tilmelding
Alle interesserede
er velkomne, men
tilmelding foregår
efter først-til-mølleprincippet og
fristen er d. 19.
august 2021

Tilmeld dig her

14.00

Byudviklingen gennem stærke partnerskaber, v. Karolina E. Osipowska,
Direktør, CORO, Co-lab Roskilde og Andreas Høegh, Leder, Musiconsekretariatet

14:10

Skate dig ind i en bæredygtig bydel. Hvis du ikke har skatet før, så byder
chancen sig! v. Sune Kristensen, Daglig leder, Hal 12 i Musicon-bydelen

14:25

Inspirationsoplæg om fremtidens byggeri. Hvordan kombinerer man et
nyt bæredygtigt P-hus med parkour, klatring og dyrkning af grøntsager.
v. Lars Rath, Sagsarkitekt, Mangor & Nagel

14:40

Inspirationsoplæg om bæredygtige værdikæder i Roskilde. Bliv inspireret
til at tænke i nye baner og partnerskaber, når du arbejder og bidrager til
den grønne omstilling v. Hans Sanderson PhD og Senior forsker, Aarhus
Universitet

14:55

Kaffe og kage samt duften af genbrugt beton

15:15

Concrete walk and talk – En oplevelsestur ud over det sædvanlige i den
bæredygtige bydel. Oplev eksempler på cirkulær økonomi indtænkt i
byudviklingen og få indblik i hvordan der arbejdes med Verdensmål 12 fx
gennem genbrug af beton samt projekterne Klimaknappen, Mental
Shower, Begroninger på genbrugte materialer og Cirkulær Cykeløkonomi

16.20

Opsamling og præmieoverrækkelse

