Hør om Living Arts bæredygtige produkter og Gladsaxe Kommunes grønne indkøb
Kom og se forvandlingen af den gamle fabrik på Sydmarken i Søborg, der i dag fremstår som en
moderne og indbydende bygning. Her bor Living Art, der har indrettet bygningen med showroom, kontorer og lagerlokaler. Hør om deres beslutning om at sælge bæredygtige produkter inden for solafskærmning, gardiner og gulvtæpper.
Hvordan foregår indkøb i Gladsaxe Kommune, som er medlem af Partnerskab for Offentlige
Grønne Indkøb, POGI. Hør om hvilke krav Gladsaxe Kommune stiller til leverandørerne i forbindelse med grønne indkøb.
Du kan læse mere om Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, POGI HER og Living Art HER
Hvornår:
Hvor:
Tilmelding:

Mandag 19. november 2018, kl. 8.30-11.30
Living Art A/S, Sydmarken 31, 2860 Søborg
Send e-mail senest 12. november 2018 til Bibbi Walsh på e-mail: bibwal@gladsaxe.dk.

Program
08.30- 09.00

Morgenmad og velkomst v/Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune

09.00-09.30

Fortælling om Living Arts indflytning i den gamle fabriksbygning og salg af grønne produkter, v. Niels Frederiksen, direktør og NN, salgsdirektør
Living Art A/S investerede i den gamle fabriksbygning og forvandlede den til en moderne bygning, hvilket var et større projekt. Hvad var baggrunden for denne investering?
I flere af produkterne indgår genanvendelige materialer. Hvad er baggrunden for at lade
grønne og bæredygtige produkter indgå i varesortimentet?

09.30-10.00

Hovedstadens Væksthus som sparringspartner i forbindelse med fortsat vækst v. Flemming
Troelsen, vækstchef
Hør Væksthuset fortælle om den den hjælp, som Living Art modtog, da de takkede ja til gratis
rådgivning.

10.00-10.15

Pause og networking

10.15–10.45

Grønne indkøb i Gladsaxe Kommune, v. Pernille Bramstrup, internt miljø i GLX
Gladsaxe Kommune er medlem af POGI, som omfatter mål og krav om grønne og bæredygtige indkøb. Hør hvorfor det er vigtigt for Gladsaxe kommune at være medlem af POGI, og
hvilke krav kommunen stiller til leverandørerne.

10.45-11.15

Hvor er vi i forhold til grønne indkøb
I små grupper summer vi over dagens indlæg og drøfter, hvor vi er eller overvejer at være i
forhold til grønne og bæredygtige indkøb og produkter.

11.15-11.30

Opsamling og tak for i dag

Læs mere om KlimaKlar og medlemmerne af netværket på gladsaxe.dk/klimaklar

