
 
Grønt Byggeri Netværk Bornholm inviterer til endnu et spændende  
netværksmøde målrettet byggebranchen. 

 
TID: Onsdag den 2. februar 2022 kl. 14:30 -18:00.  
STED: Vibegårds kantine, Vibegårdsvej 2, 3700 Rønne.  
 
Flere aktører på Bornholm er i gang med at indtænke genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Kom og hør, 

hvad der allerede er sat i gang og vær med til at drøfte de langsigtede løsninger og ambitioner om, at bornholmske 

borgere og virksomheder kan få adgang til genbrugsmaterialer på øen.  

 

Alle virksomheder i byggebranchen samt interesserede aktører, der knytter sig til byggematerialernes værdikæde,  

er inviteret.  

 

Vi håber, I vil deltage og bidrage til de kommende års arbejde for en mere cirkulær byggebranche på Bornholm! 
 

PROGRAM 

 Velkomst  

 Kommunens initiativer indenfor cirkulær økonomi i byggebranchen ved BRK og BOFA 

 Perspektivering af cirkulær økonomi i byggeriet ved Thomas Budde Christensen (RUC) 

 Præsentation af bornholmske, spirende cases, som arbejder med cirkulær økonomi i byggeriet -  som bl.a. 

     Kjøllergaard: Et eksperimentarium for bæredygtigt byggeri på Bornholm. 

 Workshop ved Søren Femmer Jensen fra Co-Creative: Hvordan kan vi arbejde videre sammen på tværs  

og skabe cirkularitet i byggebranchen på Bornholm? 

  

 

TILMELDING 

Deltagelsen er gratis – der er dog et begrænset antal pladser grundet COVID-19. 

Tilmelding skal ske senest den 28. januar 2022 ved at sende en e-mail til: 

Rocio Paniagua Jensen på Rocio.Jensen@brk.dk. 

 
 
OM NETVÆRKET 

Grønt Byggeri Netværk er et tværfagligt forum for aktører, der arbejder med bæredygtighed og cirkulær økonomi i 

byggeriet på Bornholm. Netværket er gratis og åbent for alle erhvervsaktører, som er - eller kan blive - involveret i 

byggematerialernes værdikæde. Målet er, at netværket skal fungere som en platform for offentlig-privat innovation 

for byggeriets aktører med nye forretningsmodeller for øje.  

 

Netværksmødet organiseres af projekt Bæredygtig Bundlinje Bornholm og faciliteres af  

Bornholms Regionskommune i partnerskab med BOFA.  
 

 

 

INVITATION TIL FAGLIGT NETVÆRKSMØDE 

PÅ VEJ MOD EN MERE CIRKULÆR  
BYGGEBRANCHE PÅ BORNHOLM 


