SÆT KRYDS
I KALENDEREN

DET OPTAGER OS
FOR TIDEN:
REKRUTTERING,
REKRUTTERING &
REKRUTTERING

VI HAR 3 KOMMENDE INFOMØDER FOR SMV’ER SOM
ØNSKER AT DELTAGE I PROJEKTET. PARTNERE OG ANDRE ER
VELKOMMEN. TILMELD DIG
NEDENFOR:

D. 14.10 KL. 9 - KL. 11.30
D. 17.11 KL. 10 - 12
D. 08.12 KL. 10 - 12

STØTTET AF:

PROJEKTPARTNERE:

Kære samarbejdspartnere i
Tekstilsymbiose Herning.
Der var god stemning og mange interesserede gæster, da Tekstilsymbiose
Herning blev lanceret på Tekstilmuseet
Herning i d. 24. august.
Her talte blandt andre Dorte West,
fungerende borgmester, Herning Kommune, Else Skjold, Ph.d, Det Kongelige
Akademi, Tim Riis Tolman, konsulent,
Lendager Group, Lone Ditmer, Marketing Manager, Dansk Wilton, Betina
Simonsen, direktør i Lifestyle & Design
Cluster, og Bert Meijers, projektleder,
Bæredygtig Herning.
- Vi skal sammen med en række dygtige projektpartnere arbejde på at gøre
tekstil-affald til en ressource frem for
et problem, sagde direktør i Lifestyle
& Design Cluster, Betina Simonsen,
der venter, at erfaringer og viden kan
bruges i hele landet. Det kan give de
modigste virksomheder et internationalt forspring, hvis vi lykkes med at
udvikle løsninger, som kan bruges i
andre lande, sagde hun.
Borgmester i Herning, Dorte West (V)
fandt det helt naturligt, at det bliver i
Herning og Ikast-Brande, at initiativet

tages med udgangspunkt i det, der
betragtes som dansk tekstilindustris
vugge.
- Der er så meget viden forankret lokalt
her i området. Historisk set er vores
egn bygget op omkring tekstilindustrien. Den historie vil vi gerne bringe
videre. Det er vigtigt, at vi tager den
her dagsorden seriøst og er ambitiøse
i vores jagt på løsninger. Det kan blive
et nyt erhvervseventyr, og jeg håber, at
I vil være med til at gå forrest på dette
område, sagde borgmester Dorte West
på mødet.

DE FØRSTE VIRKSOMHEDER MELDER
SIG
Med tekstilsymbiosen skudt i gang er der nu åbnet for at
indtil videre 25 lokale SMV’er kan deltage. De kan ansøge via dette link. De første virksomheder har meldt sig,
og mange flere har vist interesse. De første deltagere har
deres kerneforretning i livstilssbranchen, mens de kommende deltagevirksomheder vil være fra andre brancher.
SMV
Easyfair
Større virksomheder
DK Company
Green Cotton
Egetæpper
Innovatører
Textile Change
HAACK Recycling
FlowRobe
New Retex

BÆREDYGTIGHEDSDAG PÅ HERNING
BIBLIOTEK
Tekstilsymbiose Herning inviterede
byens borgere til at blive klogere på
tøj og tekstiler.
Vi fyldte Herning Bibliotek med
genbrugstøj indsamlet af Røde Kors,
så borgerne kunne blive klogere på
affald og ressourcer, som vi i fremtiden skal blive bedre til at bruge.
Der var mange besøgende på Bæredygtighedsdagen d. 4. september.
De lokale var nysgerrige efter at se,
hvad Herning har gang i af bæredygtige tiltag. Flere af vores partnere
var til stede på dagen, som Herning
Kommune (teknik & affald), Bæredygtig Herning, lokale virksomheder, der producerer bæredygtige
produkter og VIA University Col-

lege med deres hamp-forskningsprojekt. Lifestyle & Design Cluster
havde produkter med fra to af vores
gode dialogvirksomheder Nybo
Workwear som arbejder med design
for disassembly og Karen Klarbæk,
der fremstiller garner lavet ud af
brugte PET-flasker. Vores egen Sylab
var også repræsenteret og kunne
fortælle om de muligheder, der ligger i at bruge Sylab som iværksætter
eller som projekt-systue. Vi gav de
besøgene gratis muleposer fremstillet lavet af gamle bannere.

DEJLIGT MED PRAKTISK ERFARINGER

ERFARINGER MED NIRONE HÅNDSCANNERE

I samarbejde med DK Company og Det Kongelige
Akademi har vi lavet et indsamlingsforsøg, hvor DK
Company har indsamlet rent, tørt brugt tøj fra deres
medarbejdere i Ikast.
Tøjet blev sorteret i forskellige kategorier ud fra, om
det var:
• direkte genbrugeligt,
• genbrugsegnet med funktionsnedsættelse 			
som huller, pletter, ikke fungerende lynlås
• potentielt genanvendeligt med henblik på de 		
genanvendelsesmuligheder, vi kender i dag.
Dernæst fik vi afprøvet den NIRONE håndscanner,
vi har lejet af Spectral Engines.
Vi ville teste, hvordan teknologien (Near Infrared
Spectroscopy) kan anvendes for at identificere fibre i
tøj, hvor labelen ikke er til stede eller ulæselig.
Scanneren er på nuværende tidspunkt i stand til at
aflæse følgende:
• Bomuld 100%,
• Uld 100%
• Viskose 100%,
• Polyamid 100%,
• Polyester 100%,
• Polyester 65% + bomuld35%

Scanneren havde svært ved at genkende nogle af
fibrene, hvilket måske kan skyldes, at selv 100% bomuld, 100% polyester eller 100% viskose er opbygget af
forskellige polymerer. Scanneren har lært at genkende diverse tekstiler ved at ”øve” sig i at genkende
dem den vises for, og derfor kan andre nye tekstiler,
som den ikke har øvet sig, på være ukendelige, hvis
kompositionen er lidt anderledes. Løsningen på dette
vil være at scanne tøjet, som den ikke kunne aflæse,
for at lære det.
Forsøget indgår i det Kgl Akademis arbejde med at
udvikle et metodisk værktøj, der kan sikre, at potentialerne i tekstilaffald kan udnyttes bedst muligt.
Arbejdet omfatter blandt andet undersøgelse af,
hvordan samspillet mellem design-greb og miljøpotentialer kan fastholde tekstilerne så højt op i affaldshierarkiet som muligt.

SCRAP LAB I SYLAB
Sylab Scrap Lab: Med inspiration fra den succesfulde
start up, FABSCRAP, i New
York ønsker vi at facilitere
et lignende system i regi af
vores projekt Tekstilsymbiose Herning for genanvendelse af kasserede tekstiler og
fraklip fra produktion.
Ved at indsamle materialer
fra lokale virksomheder kan
vi generere et cirkulært og
transparent materialebibliotek. Tekstilerne sorterer vi
og placerer i relevante grupper alt afhængig af kvalitet,
farve, størrelse og fibersammensætning.

Nogle tekstiler vil være vil
være i så god stand, at de
kan videresælges til studerende og designere, der
arbejder cirkulært og med
fokus på recycling og upcycling.
Vi vil huse en shop placeret
i Sylab i Ikast, hvor det er
muligt at komme forbi og
købe tekstiler og materialer.
Tekstiler, der er af for ringe
kvalitet til at blive genanvendt til salg, kan videreformidles til shredding som
anvendes til møbelpolstring/
hundetæpper og andet isoleringsfyld.

KONSULENTERNE ER FUNDET
En del af de konsulenter, vi skal
bruge i projektet, er allerede
fundet. Det er Revaulate, Milestone Pro og Rotundo - og flere
er på vej.
Vi har defineret konsulentens
opgaver til at udarbejde et
roadmap for implementering
af virksomhedens cirkulære
forretningsmodel og beskrive
den cirkulære forretningsmodel samt forfatte et udkast til
case-beskrivelse for virksomhedens i samarbejde med LDC.

24 SMV’ER SØGES
Erhvervsrådet Herning, Ikast & Brande
er i fuld sving med at
opsøge de 25 spændende SMV’er til
deltagelse i projektet.
Christian Bach Søndergaard, erhvervsrådet er på jagt efter de
relevante og spændende virksomheder.
Han hører helt sikkert
gerne fra dig, hvis du
kender spændende

virksomheder, der
bør være med.
Første rekrutteringsrunde i Herning slutter i uge 42. Derefter
spreder vi os længere
ud geografisk for
anden rekrutteringsrunde, så vi kan være
på plads med de 25
SVM’er inden årets
udgang.

GOD EFTERÅR FRA TEKSTILSYMBIOSE-TEAMET

