
MASTERCLASS I ERHVERVSBYEN  

- Kom og bliv inspireret af resultaterne fra vores DTU-projekter 

om madspild, elektronikspild, emballagespild og byggespild 

 

Tid og sted: D. 17. juni kl. 14-16.30 hos Krüger, Gladsaxevej 363 - husk coronapas. Det er også muligt at 

deltage via Teams. 

Tilmelding: Til Karen Brosbøl Wulf, karwul@gladsaxe.dk, 29298858, senest d. 15.6.  

 

Vi er nu klar til at fortælle om resultaterne fra vores samarbejde med de studerende fra DTU. De vil 

præsentere de konkrete løsninger, de har udviklet for at hjælpe os med at nedbringe madspild, 

elektronikspild, emballagespild og byggespild i Erhvervsbyen.  

Der vil også være input fra nogle af casevirksomhederne og fra deres vejledere professor i cirkulær 

økonomi Tim McAloone, ass. professor Daniela Pigosso og projektkoordinator i DTU Skylab Linda 

Weiss. Der vil være tid til spørgsmål og dialog i forhold til hvert projekt. Vi håber, at det vil inspirere 

jer til at gribe forslagene og dermed bidrage til at nedbringe CO2. Vi laver en lille film om alle fire 

projektløsninger.  

Samtidig har vi fået mulighed for at fortsætte samarbejde med DTU til august – og vil gerne drøfte 

med jer, hvilke områder I synes det kunne være værdifuldt at arbejde med.  

Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation v. Ronny Saul, formand, Erhvervsbyen/direktør, Jespers 

Torvekøkken og Karen Brosbøl Wulf, leder af Erhvervsbyen 

2. Madspild som ressource: Hvordan kan vi måle det og hvordan kan vi nedbringe det? v. 

Valdemar Ettrup Larsen og Jonas Palm Sørensen  

3. Elektronikspild som ressource: Hvordan kan vi tjene på udtjent elektronik via en bæredygtig 

håndtering? v. Busola Adebusuyi  

4. Emballagespild: Konkret forslag til hvordan vi kan udvikle alternative og mere 

bæredygtige løsninger på emballage til frokostcatering v. Ellen, Laura og Ellen  

5. Byggespild som ressource: Hvordan kan Erhvervsbyen udvikle www.bygcirkulært.dk 

portalen og præsentation af en CO2 beregninger v. Simone, Christoffer, Rebecca, William, 

Johanne, Jan, Kang Lin – og Erhvervsbyens Byggespildsgruppe  

6. Refleksion og dialog om fremtidige samarbejder med DTU bl.a. via CATALYST projectet v. 

Tim, Daniella og Linda og alle 

7. Tak for i dag v. Ronny og Karen  
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