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 Nyhedsbrev fra BOFA

02-2019
Så er vi klar med nyhedsbrev 02 fra BOFA. God læselyst!


BOFA i National Geographic
Den 22. april offentliggjorde det verdensomspændende magasin, National Geographic,
en stor og dybdegående artikel om BOFAs ambitiøse affaldsvision ” Bornholm viser vej –
uden affald2032” På BOFA er vi både glade og stolte over at nå ud til omkring 27 mill.
læsere i hele verden. Siden offentliggørelsen, har vi dagligt modtaget positive
tilkendegivelser, samt spændende tilbud om samarbejde fra alle egne på jorden.
Du kan læse artiklen her: BOFA i National Geographic



Nyt spændende forsøg med indsamling af gamle mursten
BOFA har i samarbejde med virksomheden, Gamle Mursten fra Svendborg startet et forsøg
med at indsamle hele, halve og malede mursten på Rønne Containerplads. Murstenene
bliver efterfølgende sendt til rensning og kan derefter bruges igen. Hvis forsøget bliver en
succes, vil ordningen blive gjort permanent på flere af øens containerpladser
Måske en (mur)sten mindre på vejen mod et affaldsfrit Bornholm.



Ny medarbejder i BOFAs og Aalborg universitets projektgruppe.
Vores gode og dygtige kollega, HC Holmstrand har valgt at gå på pension den 30. april
2019. Som afløser er David Christensen ansat. Han har en stor og bred erfaring i arbejdet
med bæredygtig adfærd og projektledelse. David Christensen har netop færdiggjort sin
Ph.d. ”Bridging Actors in Sustainable Innovation for Developing Countries”



Ny brochure fra BOFA om visionen ”Bornholm viser vej – uden affald 2032”
Vores nye brochure om BOFA og vores 2032 vision er netop blevet færdig.
Det er meningen, at den skal uddeles, når vi er ude og fortælle om vores vision på messer
o. lign. - den skal selvfølgelig også uddeles til gæsterne i BOFAs formidlingscenter,
Affaldstårnet. Udover at brochuren selvfølgelig er trykt på 100% genbrugspapir, så er der
en række spændende interaktive muligheder i både den trykte og den digitale udgave.
Brochuren er lavet i en dansk og en engelsk udgave. Du finder begge udgaver af brochuren
på www.bofa.dk
På gensyn i næste nyhedsbrev, der udkommer medio august.
Med venlig hilsen BOFA ♻️

