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     04-2019 
Så er vi klar med nyhedsbrev 04 fra BOFA. God læselyst! 

BOFA Konference på Christiansborg – En formiddag i den cirkulære økonomis tegn 

11. november inviterede BOFA til konference i Fællessalen på 

Christiansborg. Temaet var cirkulær økonomi med særligt fokus på 

Bornholms vision om at blive en affaldsneutral ø i 2032. 

Miljøminister, Lea Wermelin (A) åbnede konferencen og roste i 

åbningstalen, Bornholm for at turde gå forrest med den ambitiøse 

affaldsvision. Efter åbningstalen fik en række talere fra forskellige 

virksomheder og organisationer mulighed for at sætte ord på 

visionens styrker og svagheder. Konferencen sluttede med en 

paneldebat, hvor en række miljøordførere og oplægsholdere 

debatterede mulighed for at udbrede cirkulær økonomi i Danmark. 

BOFA takker miljøministeren, oplægsholdere, samt deltagere for en fantastisk dag på Christiansborg.  

 

PARCK – Cirkulær økonomi i byggeriet og hos erhvervsvirksomheder 

I projektet er flere kommuner i Region Hovedstaden gået sammen om at udvikle og demonstrere cirkulære 

økonomi inden for udvalgte temaer og cases. I projektet deltager BOFA i ”BYG360” med fokus på 

byggebranchen. PARCK Projektet har også fokus på håndtering af erhvervsaffald. BOFA var i den forbindelse 

vært ved en workshop i København, hvor affaldstransportører fra Bornholm og det øvrige  Danmark var 

inviteret til at deltage. Her var fokus rettet på affaldskontrakter mellem affaldsproducerende virksomheder 

og transportører, og hvad der kan gøres for at forbedre virksomhedernes genanvendelsesprocenter.  

 

Wasteman – Et kig på fremtidens affaldsløsninger i Gudhjem 

Projekt Wasteman er nu nået frem til den spændende fase, hvor 

der sammen med borgere udvikles på fremtidens 

affaldsløsninger gennem idéworkshops, dialog samt udvikling af 

prototyper. Her er der tale om eksempelvis robotteknologi og 

affaldsstationer i byrummet, enten mobile, eller som 

samlingspunkt for sociale fællesskaber. Første spadestik foregik i 

Gudhjem 30. oktober-1. november. BOFA og rådgivere havde 

arrangeret aktiviteter såsom byvandring og samtaler, 

inspirationsoplæg, paneldebat og en prototype-udstilling ved 

Gudhjem havn ved afslutningen af 3-dags forløbet. Idéerne fra forløbet skal udvikles videre på frem til 

2020, hvor ”Living Labs” efter planen skal afprøve nogle af idéerne.  

En tilsvarende proces er planlagt til at foregå i Pedersker i starten af 2020 

 
På gensyn i næste nyhedsbrev, der udkommer primo 2020 

                                   

                                                                                                 Med venlig hilsen BOFA ♻️ 


