
 

 

Strategi for Gladsaxe Erhvervsby 2021-2023 

Fakta om Gladsaxe Erhvervsby  

Gladsaxe Erhvervsby blev stiftet som forening i 2017 i et samarbejde mellem 

Gladsaxe Kommune og en række af de toneangivende virksomheder og ejere 

i Gladsaxe. En af bevæggrundene var et ønske om et tæt samarbejde om at 

realisere de vækst- og udviklingsmuligheder i erhvervsområderne, som etableringen af letbanen 

giver. Erhvervsbyen har i dag over 65 medlemmer, som består af både små og store virksomheder, 

ejendomsejere, investorer, Gladsaxe Kommune og uddannelsesinstitutioner i Gladsaxe.  

Erhvervsbyens formål 

Erhvervsbyens formål er udvikle og drive et stærkt og ambitiøst erhvervspartnerskab med 

bæredygtighed som fællesnævner. Et partnerskab, som bidrager til at skabe vækst, innovation og 

livskvalitet for virksomheder, grundejere, investorer, kommunen og uddannelsesinstitutioner i 

Gladsaxe.  

 

Formålet realiseres ved at skabe en stærk identitet, værdifulde faglige netværk, innovative 

samarbejder og sociale fællesskaber drevet af medlemmernes interesser og engagement.  I 

netværkene skabes nye relationer og samarbejder, som skaber synlige og værdifulde forandringer 

både for de enkelte medlemmer og på tværs af Erhvervsbyen.  

 

Værdien af et stærkt lokalt partnerskab 

Vi tror på værdien af at arbejde i stærke, lokale partnerskaber, hvor vi skaber nye løsninger, 

vidensdeling, forretning og relationer på tværs af brancher, konkurrenter og fagligheder. Der er 

mange udfordringer – ikke mindst i forhold til bæredygtighed - som vi kun kan løse, hvis vi går 

sammen og har modet til at udvikle og eksperimentere med nye samarbejdsformer og løsninger. 

Målet med vores partnerskab i Erhvervsbyen er derfor at skabe en stærk relationel infrastruktur, 

hvor vi kender og har tillid til hinanden og mødes i værdiskabende krydsfelter.  

Vores vision for Gladsaxe Erhvervsby  

Vores vision er at skabe et unikt partnerskab, hvor vi i kraft af vores tætte samarbejde lykkedes med 

at løfte bæredygtigheden med afsæt i FNs verdensmål. Det gør Gladsaxe Erhvervsby kendt som 

stedet, hvor vi tør gå forrest og skaber nytænkende og konkrete bæredygtighedssamarbejder, som 

inspirerer andre.  

 



 

 

Indsatsområder og mål  

Branding: Vi brander sammen med kommunen Gladsaxe som et som et attraktivt sted at 

investere, lægge sin virksomhed og arbejde i. Et sted med et unikt partnerskab med 

bæredygtighed som omdrejningspunkt – og hvor man bliver en del af et stærkt, lokalt netværk.  

Bæredygtighed: Vi gør Gladsaxe Erhvervsby kendt som stedet, hvor vi tør gå forrest og sammen 

skabe nytænkende bæredygtighedssamarbejder, som inspirerer andre blandt andet indenfor 

byggespild, transportspild, energispild samt mad- og affaldsspild. Det gør vi i et tæt samspil med 

Gladsaxe Kommunes kommende Strategi for Grøn Omstilling. Det bidrager både til at nedbringe 

CO2 og skaber en bedre og mere fremtidssikret forretning. 

Byudvikling og forskønnelse: Vi arbejder sammen på tværs af ejere, lejere, udviklere og Gladsaxe 

Kommune om at udvikle og forskønne byrummet i erhvervsområderne, så de er attraktive og rare 

at færdes i. Vi ønsker at skabe en fælles identitet og sammenhæng på tværs af de private og 

offentlige arealer. 

Faglige netværk: Vi skaber relevante og værdiskabende faglige netværk, som giver faglig 

inspiration, netværk, sparring og konkrete samarbejder på tværs bl.a. indenfor HR, 

Bæredygtighed, Facility Management, Direktører mv.  

Mobilitet: Vi skaber og udbreder nytænkende samarbejder om at gøre transporten i erhvervsområderne 

mere fleksibel og bæredygtig ved at øge mobiliteten og begrænse transportspildet. Det gør vi ved at teste 

nye idéer og muligheder af med ændrede mødetider, samkørsel, el-cykler mv.  

Sociale netværk: Vi skaber relationer på tværs og arrangerer og deler sociale events. Det skaber 

flere tilbud for den enkelte medarbejder også i de mindre virksomheder, som gør det endnu 

sjovere og attraktivt at være medarbejder i Erhvervsbyen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Handlingsplan for 2020/21 

➢ Vi realiserer vores bæredygtige ambitioner om at hjælpe hinanden med at nedbringe spildet 

gennem tætte, konkrete samarbejder og testlaboratorier – og i et tæt samspil med kommunens 

kommende Strategi for Grøn Omstilling.  

 

➢ Vi opstarter et ambitiøst forskningssamarbejde med DTU om bæredygtighed i de enkelte 

virksomheder og på tværs med Erhvervsbyen. Målet er blandt andet at kunne dokumentere 

ressourcestrømmene i Erhvervsbyen og skabe bæredygtige samarbejder på tværs. 

 

➢ Vi udvikler og forskønner erhvervsområderne ved at realisere konceptet for Verdensmålsbænken 

og biodiversitet på udvalgte steder i Erhvervsbyen og udarbejde i samarbejde med kommunen en 

langsigtet plan for udviklingen og forskønnelsen af erhvervsområderne.  

 

➢ Vi styrker samarbejdet om mobilitet og begrænse transportspildet via kampagner, konkurrencer og 

tilbud i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Det gælder bl.a. Klimasprint, samkørsel, test af el-

cykler, delebiler, el-taxaer.  

 

➢ Vi styrker vores eksisterende faglige netværk om HR, Facility, Direktørgruppen og arbejder for at 

skabe endnu flere konkrete samarbejder. Vi afsøger interessen for et kommunikationsnetværk. 

 

➢ Vi vil som del af partnerskabsgruppen omkring Alfa Lavals Innovation House inspirere virksomheder 

til at skabe innovation via bl.a. Corporate-Startup Partnerships.  

 

➢ Vi tager initiativ til og faciliterer et partnerskab, som på tværs af virksomheder, Skoleforvaltningen, 

Kommunens Erhverv- og Vækstenhed, Håndværkerforeningen og uddannelsesinstitutionerne 

skaber et langsigtet, struktureret og værdiskabende samarbejde. 

 

➢ Vi samarbejder med Copenhagen Capacity, International House mfl. om at arrangere events mv., 

som gør det lettere at rekruttere internationale studerende og medarbejdere.  

 

➢ Vi styrker de sociale netværk på tværs via fælles events o. lign., hvor vi bl.a. benytter faciliteterne i 

Gladsaxe. 

 

➢ Vi udvikler og konsoliderer Erhvervsbyen med flere medlemmer fra hele Gladsaxe Kommune og 

styrker den fremtidige organisering.  

 

 


