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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?

Byggeri

Vi har gennem flere projekter rådgivet i bæredygtigt byggeri,
genbyg og cirkulær økonomi, bl.a. gennem Genbyg Skive.

Træ, tekstil og mode

Bl.a. Fashion Byttemarkeder med Danish Fashion Institute, tæt
samarbejde med FSC Danmark og udviklingsprojekt med MH Møbler

Elektronik

Plast og emballage

Med ISWA har vi udviklet en guide til cirkulær økonomi for plastic
packaging, ligesom vi har udviklet den cirkulære tallerken til Northside

Fødevarer

Ift til økologi, undgå madspild, lokalproduktion, klimavenlig mad,
sundhed mv. har vi rådgivet og udviklet i flere projekter, fx AU

Andre:

Vi tror meget på inddragelse af mennesker, da der altid er står mennesker bag
handlinger

Fremhævede erfaringer:
Reuse Aarhus, en gentænkt genbrugsstation, hvor alt er gratis (koncept og kommunikation)
MH Møbler nye grønne forretningsmodel “den bæredygtige sofa”
The ISWA guide to circular economy (ISWA = International Solid Waste Association)
PlateMate (den cirkulære tallerken til Northside lavet af ølkrus fra sidste års festival)
Vi har lavet diverse projekter med Aarhus Kommunes Klimasekretariatet

Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er

Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?

Vi har en ansat, der er cand. mag. i Designkultur og underviser i
Designtænkning på SDU, ligesom vi bruger det i vores projekter

Design to disassembly / Gennem vores mangeårige tætte samarbejde med
affaldsbranchen ved vi, hvad der kræves af recyclable produkter
Design for recycling

Kemisk ekspert

Take-back

Vi har udarbejdet et take back system for møbelproducent.
Derudover har vi indført og eksekveret et udvidet pant-system til

Certificeringer

Vi har udarbejdet et take back system for møbelproducent. Derudover
har vi indført og eksekveret et udvidet pant-system til events.

Servicedesign

Vi bruger mange af de samme værktøjer som servicedesign, lige fra
observationer og interviews til den overordnede holistiske tilgang

Vores arbejde er i høj grad baseret på strategiske samarbejder ud fra
Strategiske samarbejder det fælles værdigrundlag Bæredygtighed

IT, data og cirkulær
økonomi

Life Cycle Assesments

FN’s Verdensmål

Vores strategier er normalt beskrevet ned på delmålsniveau, det
gør arbejdet mere håndgribeligt og troværdigt.

Andre områder:
Medarbejderinvolvering og brugerinvolvering ser vi som ekstremt vigtigt.
Kommunikation af tiltagene skal foregå ordenligt og lækkert.

Kultur og Events er også et specialeområde, med bl.a. udviklingen af Grøn Konference
og Eventhåndbog for Aarhus Kommune, såvel som bæredygtighedsmanager-opgaven
på de helt store arrangementer som Kulturby 2017 og VM i sejlsport, NorthSide Festival,
m.fl

