
Og vinderen af Odense 
Bæredygtighedspris 2015 er... 
Odense Bæredygtighedspris uddeles af Odense Bæredygtigheds-
råd og gives til et bæredygtigt initiativ i Odense.

Kom og vær med torsdag d. 3. marts 2016, når Bæredygtigheds-
rådet er vært ved et festligt arrangement i Festsalen på Odense 
Rådhus. Hør de tre nominerede fortælle deres bæredygtige histo-
rier og vær med, når Bæredygtighedsrådets formand Anker Boye 
afslører, hvem der vinder årets Bæredygtighedspris.

PROGRAM
Velkomst og introduktion  
Anker Boye, formand for Odense 
Bæredygtighedsråd
 
De nominerede har ordet
Tietgen KompetenceCenter er nomi-
neret med initiativet:
Uddannelse og kompetenceafklaring 
af flygtninge/indvandrere med henblik 
på integration på det danske arbejds-
marked.

Rikke Fastenrath,  
Projekt- og Uddannelseskoordinator

Fini Tvingsholm, Sales Director
 

Fyns Almennyttige Boligselskab  
er nomineret med initiativet:
Forbedring og fremtidssikring af 
de boligsociale og fysiske forhold i 
Korsløkken.

Bent Bøllingtoft, direktør FAB

Henrik Max Rasmussen,  
projektchef FAB

Jesper Kidholm Lund,  
projektleder 5E Byg
  
De Forenede Dampvaskerier i 
Odense er nomineret med initiativet:
Rengøringskonceptet Viima. 

Axel Bonnevie, Divisionschef Fyn

Netværk og lidt til ganen
Let forplejning, som har fokus på 
velsmag, klima og økologi. Du får rig 
lejlighed til at netværke med de andre 
deltagere.

Venlig hilsen 
Odense Bæredygtighedsråd

Tid og sted: 
Torsdag d. 3. marts 2016, kl. 16-18 
på Odense Rådhus.

Tilmelding: Af hensyn til forplejnin-
gen modtager vi gerne din tilmelding 
senest onsdag d. 24. februar via  
www.odense.dk/
Baeredygtigheds raad. Angiv ven-
ligst ved tilmeldingen om du fx har 
behov for døvetolk.

Tilmelding efter “først til mølle” 
princippet.

Yderligere oplysninger:  
Torben Jarlstrøm Clausen,  
Odense Kommunes Bæredygtig-
hedssekretariat:  
tjc@odense.dk / tlf. 24 59 76 56.

Økologi Haven ApS fik  
Odense Bæredygtighedspris  
i 2013

BioTrans Nordic fik Odense 
Bæredygtighedspris i 2014

Læs mere om de 
nominerede på side 2

http://www.odense.dk/baeredygtighedsraad


Og de nominerede er...
FYNS ALMENNYTTIGE 
BOLIGSELSKAB
Forbedring og fremtidssikring af 
de boligsociale og fysiske forhold 
i Korsløkken. Gennem en total-
renovering af FABs ca. 1.200 boliger i 
Korsløkken forbedres og fremtidssikres 
boligerne og boligområdet. Efter-
isolering, energimærkede vinduer, 
solfangere m.m. er nogle af de valgte 
miljøtiltag. Gennem løsninger med 
lokal nedsivning af regnvand skabes 
et mangfoldigt dyre- og planteliv i 
Korsløkken. Den sociale indsats styrker 
sammenhængskraften og forbedrer 
trygheden i boligområdet med mere 
end 60 nationaliteter. Fx tilbydes 
familier lektiehjælp, tryghedsvan-
dringer, motionstilbud, uddannelses- 
og beskæftigelsesmuligheder m.m. 
Under projektet Byg til Vækst har 5E 
BYG lavet en model for involvering af 
beboere på byggepladsen.

5E BYG, som er hovedentreprenør på 
byggepladsen, har fået miljødiplom for 
bl.a. indsatsen med begrænsning af 
affaldsmængder herunder forsvarlig 
bortskaffelse af kemikalier. 5E BYG har 
ydet en ekstraordinær indsats for et 
bedre arbejdsmiljø på byggepladsen 
fx ved begrænsning af støj og støv. 
Korsløkken har på den måde også 
været rollemodel for fremtidige fynske 
renoveringssager. 

TIETGEN 
KOMPETENCECENTER
Intro til det danske arbejdsmarked. 
Formålet med ’Intro til det danske 
arbejdsmarked’ er at hjælpe flygt-
ninge og indvandrere hurtigst muligt 
ind på det danske arbejdsmarked. 
Gennem individuel screening, kompe-
tenceafklaring og coaching lægges en 
individuel handleplan, som leder frem til 
den hurtigste vej mod selvforsørgelse. 
Forudsætningen for, at dét kan lade 
sig gøre, er, at målgruppen får den 
fornødne indsigt i den særlige danske 
tradition for iværksætteri, teamwork og 
videndeling på arbejdspladser.

Bæredygtigheden i initiativet er den 
store samfundsøkonomiske og men-
neskelige gevinst ved hurtigst muligt 
at flytte borgere fra passiv til aktiv 
forsørgelse. På initiativet undervises 
i dansk kultur, herunder et højt dansk 
miljøfokus på fx reduktion af spild, øget 
genbrug samt ansvarsbevidsthed i 
forhold til forbrug af vand og el.

DE FORENEDE 
DAMPVASKERIER I 
ODENSE
Rengøringssystemet Viima. Viima er 
et bæredygtigt rengøringssystem, som 
er udviklet af De Forenede Dampva-
skerier A/S i Odense.

Systemet er baseret på en ny fibertek-
nologi, til gavn for miljø, arbejdsmiljø 
og økonomi. Systemet gør således rent 
helt uden eller med meget lidt brug af 
vand og der benyttes ikke rengørings-
midler. Alligevel er Viima så effektiv, at 
systemet desinficerer hårde overflader 
kun med rent vand. Derudover er den 
oplevede belastning hos rengørings-
personalet reduceret væsentligt og 
CO2-emmisionen er mindsket med 
72% i forhold til traditionel rengøring. 
Systemets effekt er dokumenteret af 
uvildige akkrediterede institutter.

Rengøringssystemet Viima har bi-
draget til en stor vækst på vaskeriet i 
Odense, der er hovedsæde for Viima.

Odense Bæredygtighedspris
uddeles af Odense Bæredygtighedsråd til et bæredygtigt initiativ i Odense, 
der er gennemtænkt i forhold til de tre elementer i bæredygtighed: sociale 
forhold, økonomi og miljø. Som en hjælp til at arbejde med de bæredygtige 
dimensioner af kandidaternes initiativ, har de kunnet downloade et Bære-
dygtighedsværktøj. Værktøjet er opbygget som et puslespil med tre farver, 
som illustrerer den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. 

Læs mere på: www.odense.dk/Baeredygtighedspris

 

Odense Bæredygtighedsråd
Odense Bæredygtighedsråd arbejder for at fremme nye bæredygtige 
løsninger i Odense og rådet er bredt sammensat af personer fra både 
private og offentlige aktører, som har kompetencer indenfor miljø, sundhed, 
økonomi og sociale forhold.

Følg Bæredygtighedsrådets arbejde:
www.facebook.com/Baeredygtighedsraad
www.odense.dk/Baeredygtighedsraad

TIDLIGERE VINDERE
2014: BioTrans Nordic

2013: ØkologiHaven ApS

2012: Odense Fødevarefællesskab

2011: Scandic Odense

  Odense Fødevarefællesskab fik  
Odense Bæredygtighedspris i 2012

  Scandic Odense 
Odense Bæredygtighedspris i 2011


