
SLOTSKREDSMØDE

6. februar 2019 kl. 15.45 - 20.15

Sted:
JJW Arkitekter, Finsensvej 78

Frederiksbergfortællingen:  BYEN I BYEN
 Frederiksberg er byen i byen, en del af hovedstaden og alligevel en by midt i  

storbyen.

 Frederiksberg er byen med parker, pladser og klassisk og moderne byggeri  
opført med respekt for kvalitet, æstetik og holdbarhed.

 Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte med rekreative mødesteder,  
som inviterer til kulturelle oplevelser i intime rammer.

 Frederiksberg er en international vidensby. Her vil mennesker fra hele verden 
gerne være og f.eks. studere på Nordens førende uddannelsessteder.

 Frederiksberg er en attraktiv by, der bevidst bruger sin historie og sine styrker  
til at udvikle sit by- og erhvervsliv.

 På Frederiksberg er der tætte netværk. Vi bruger hinanden til at udvikle nye  
løsninger (f.eks. smart city).

 Frederiksberg inviterer til et sundt og bæredygtigt liv, der involverer  
borgernes egne ressourcer til et aktivt samvær.

DET GRØNNE FREDERIKSBERG  
OG FN’S VERDENSMÅL
Slotskredsmødet handler denne gang om, hvordan vi som by og 
kommune, som borgere, virksomheder, institutioner og foreninger 
kan arbejde bæredygtigt og med implementering af FN’s verdensmål



OPLÆGSHOLDERE PROGRAM
Kl. 15.45-16.00 Ankomst og registrering

Kl. 16.00-16.05 Velkomst ved borgmester Jørgen Glenthøj

Kl. 16.05-16.15 Velkommen hos JJW Arkitekter ved partner og kreativ direktør Ole Hornbek

Kl. 16.15-16.30 Program og formål med dagen ved moderator Verner Kristiansen

Kl. 16.30-17.00 Bæredygtig (by)udvikling og FN’s verdensmål - globalt og på Frederiksberg.  
Oplæg ved ph.d. Steen Hildebrandt, professor, Aarhus Universitet, adjungeret  
professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet

Kl. 17.00-17.05 Pitch: Grøn og bæredygtig byudvikling på Frederiksberg ved By-, Kultur- og Miljø-
direktør Ulrik Winge, Frederiksberg Kommune 

Kl. 17.05-17.10 Pitch: Bynatur og biodiversitet ved Mona C. Bjørn, ph.d., postdoc  
og Andy G. Howe, ph.d., adjunkt, Københavns Universitet

Kl. 17.10-17.15 Pitch: Grønt forbrug ved Johanne Stenstrup, med-stifter, Sustain Daily 

Kl. 17.15-17.20 Pitch: Grøn virksomhed ved Jette Ebbekær Thomsen, direktør, groconsult

Kl. 17.20-17.50 ”Det grønne panel”. Ulrik Winge, Mona C. Bjørn, Andy H. Gowe, Johanne Steenstrup 
og Jette Ebbekær Thomsen giver respons på grønne og bæredygtige ønsker og udfor-
dringer i relation til FN’s verdensmål fra Sustanability Influencers og JJW Arkitekter

Kl. 17.50-18.10 Pause (udfyld et verdensmål-kort)

Kl. 18.10-19.00 Videnscaféer (2 runder á 25 min):

Bæredygtig byudvikling – vært Ulrik Winge
Hør mere om, hvordan der arbejdes bredt med bæredygtighed i bevaring, udvikling og plan-
lægning af fremtidens Frederiksberg. Hør også om fremtidens grønne mobilitet fra Torben Fog, 
chef for Network & Platform i E.ON, der gæster denne videnscafé.

Bynatur og biodiversitet – vært Mona C. Bjørn og Andy G. Howe
Hør mere om, hvorfor det er så vigtigt med natur i byen, hvilken betydning variation i beplant-
ning og dyreliv har, og hvordan du selv kan bidrage.

Grønt forbrug – vært Johanne Stenstrup
Hør mere om betydningen af dine valg, og hvilke aftryk du sætter qua dit forbrug. Hør også 
mere om, hvilken indflydelse det kan have på borgernes hverdag, hvis de lokale butikker  
understøtter en bæredygtig livsstil.

Grøn virksomhed – vært Jette Ebbekær Thomsen
Hør mere om virksomheders muligheder for at udnytte den bæredygtige dagsorden strategisk  
i forretnings udviklingen, og hvordan du kommer fra verdensmål til forretningsmål.

Kl. 19.00-19.15 Opsamling ved moderator Verner Kristiansen

Kl. 19.15-19.20 Afrunding ved borgmester Jørgen Glenthøj

Kl. 19.20-20.15 Netværk og let buffet

Steen Hildebrandt, ph.d. professor, forfatter og foredragsholder
Steen Hildebrandt er en efterspurgt foredragsholder indenfor både ledelses- og samfundsmæssige 
emner. I de senere år har Hildebrandt interesseret sig særligt for transformationen af industrisamfundet 
til et bæredygtigt vidensamfund, og beskæftiget sig med hvorfor bæredygtighed og vækst går hånd i 
hånd. Han er blandt Danmarks førende eksperter og fortalere, når det drejer sig om FN’s verdensmål 
og det nødvendige i, at alle engagerer sig.

Ulrik Winge, By-, Kultur og Miljødirektør i Frederiksberg Kommune
Ulrik Winge har gennem mange år arbejdet med alle aspekter af byers drift og udvikling indenfor bl.a. 
miljø, trafik, byggeri og bæredygtig byudvikling. Fra 1. januar har han også haft ansvaret for kultur- og 
fritidsområdet på Frederiksberg. Han står i spidsen for udarbejdelse af Frederiksberg Kommunes hand-
lingsplan for FN’s verdensmål.

Andy G. Howe, adjunkt, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
Andy G. Howe forsker i tiltag, som forbedrer samspillet mellem dyr, planter og borgere i byers grønne 
områder. Han har stor erfaring med at arbejde med klimatilpasningsanlæg, anden grøn infrastruktur og 
outreach.

Mona Chor Bjørn, postdoc, Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Mona C. Bjørn forsker i plante- og vegetationsøkologi med henblik på bæredygtig forvaltning af 
naturen i byområder. Forskningsmæssigt er hun især optaget af samspillet mellem flora/vegetation og 
fauna, samt hvordan man kan begrænse tabet af biodiversitet. 

Johanne Stenstrup, med-stifter af Sustain Daily, Danmarks bæredygtige livsstilsmagasin
Johanne er uddannet indenfor tøjproduktion og værdikædeforståelse og har et hjerte, der banker for 
bæredygtigt forbrug og livsstil. Gennem arbejdet med Sustain Daily er hun dagligt i berøring med 
mange små bæredygtige virksomheder samt 1000-vis af bevidste forbrugere. Det giver hende et unikt 
indblik i, hvad de grønne virksomheder kæmper med, og hvad forbrugerne efterspørger.

Jette Ebbekær Thomsen, direktør, groconsult
Jette Ebbekær Thomsen har mere end 20 års erfaring i arbejdet med bæredygtig udvikling. Hun bræn-
der for at bringe miljø og bæredygtig udvikling i øjenhøjde og gøre det til en del af forretningen. Hun 
giver inspiration til, hvordan du får omsat bæredygtige tanker til handling med fokus på nye forretnings-
modeller.

Sustainability Influencers er et community af studerende, hvis formål er at mobilisere, engagere og 
bemyndige studerende i hele Danmark til at tage ansvar for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

JJW Arkitekters arbejde med arkitekturen har sit udspring i et ønske om at oparbejde en særlig arkitek-
tonisk adfærd, hvor hjørnestenene er videndeling, helhedssyn og kreativitet med et yderligere fokus på 
bæredygtighed og socialkulturel forståelse.

MODERATOR  Verner Kristiansen har 25 års erfaring med strategisk kommunikation og inter-
national udvikling fra store analyseprojekter til planlægning og afvikling af møder og konferencer på 
dansk, engelsk, tysk og fransk. Verner Kristiansen er med energisk stil og fokus på dialog, involvering 
og resultater en efterspurgt moderator både i Danmark og internationalt.

CASES


