KONFERENCE

Cirkulær økonomi i praksis
Cirkulær daginstitution og multihal i Horsens
D. 15. januar 2019
Rådhuset i Horsens, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens

Horsens Kommune vil bygge cirkulært
D. 15. januar 2019 samles midtjyske håndværkere, entreprenører, rådgivere og andre
virksomheder fra byggebranchen på Horsens Rådhus for at blive klogere på Horsens Kommunes
kommende cirkulære daginstitution og multihal.
Du er inviteret med til en dag fyldt med indspark om cirkulær økonomi og indblik i, hvordan
forskellige virksomheder i dag tilbyder cirkulære byggeløsninger til byggeprojekter. Og så løfter
Horsens Kommune sløret for tankerne bag den kommende cirkulære børnehave.
Udbud af cirkulær børnehave i Horsens Kommune
Horsens Kommune vil være med til at gå forrest inden for cirkulær økonomi og har udpeget et nybyggeri af
en daginstitution og en multihal som et fyrtårn for denne udvikling. Projektet bliver udbudt efter en
prækvalifikationsrunde, som starter januar 2019. Fire teams vil blive udpeget i første kvartal 2019 til at byde
ind med hver deres projekt i en totalentreprisekonkurrence.
Om Circularity City
I Region Midtjylland er flere kommuner, som Horsens Kommune, og mange virksomheder allerede i gang med
at tænke cirkulær økonomi ind i deres arbejde. Circularity City er et projekt, der skal booste både udbud og
efterspørgsel af cirkulære løsninger i byggebranchen – i Region Midtjylland og gerne senere i resten af landet.
Circularity City er støttet af Region Midtjylland og består af en række af tværfaglige partnere – CLEAN, VIA
University College, Minor Change Group, GXN, Statens Byggeforskningsinstitut, og Dansk Industri ved Danish
Cleantech Hub NYC.

Tilmeld dig HER eller på www.circularitycity.dk

PROGRAM

Horsens Kommune
KONFERENCE 2019

09:30

Registrering og let morgenmad
Velkomst
Peter Sørensen, Borgmester Horsens Kommune
Cirkulær økonomi i byggeriet
Ditte Lysgaard Vind, Managing Partner, Lendager TCW
Pause
Den cirkulære børnehave
Tanja Nyborg, Direktør, Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune
&
Suna Cenholt, bygherrerådgiver og partner, Pluskontoret
3 virksomheder med cirkulære løsninger

12:30

Frokost og Markedsplads

14:00

Tak for i dag

