Hvis din nabo var en cykel…
… Kunne du så låne den?
Sted:
Tid:
Hvad:

Folkemødet Bornholm
Lørdag den 13. juni fra kl. 18.30-19.15
Paneldebat om deleøkonomi og den grønne omstilling

Hør toneangivende iværksættere og meningsdannere debattere, hvorfor din græsslåmaskine
skal bruges af naboen, hvorfor 4 i en bil over Storebælt handler om mere end økonomi, og
hvordan din kjole bliver byttet for en kjole. Deleøkonomi er mere end bare en døgnflue. Den kan
blive en afgørende faktor for et bæredygtigt samfund.

Hvordan bor vi? Hvordan får vi passet vores børn og lavet mad? Hvordan handler vi ind og kommer til og fra
arbejde? Og hvem siger, at dit nødvendigvis kun behøver at være dit? Det er spørgsmål som stifteren af
delebilsordningen GoMore vil diskutere med kvinden bag kjolebyttebutikken Resecond, analytikeren fra
Mandag Morgen, produktionsdirektøren fra DAC og kommunikatøren fra Als. Det hele bindes sammen af
en stærk retoriker, der er forfatter til Danmarks første bog om deleøkonomi.
Paneldeltagerne er yngre ildsjæle med holdninger til både etablerede projekter men også med idéer til
eksempelvis nye CO2 neutrale boligklynger, hvor det holistiske bæredygtige liv er i fokus – ikke kun for
miljøets skyld men også for trivslens skyld.

Sønderborg forudsiger fremtiden
Byerne og menneskene i byerne har altid spillet en væsentlig rolle for den grønne omstilling i samfundet.
Vores valg og måden vi lever vores liv på, har en indflydelse på, hvor hurtig den grønne omstilling kommer
til at ske.
Ingen ved hvordan fremtiden bliver, men i Sønderborg arbejder vi sammen med en række andre byer og
Dansk Arkitektur Center om fire scenarier for den fremtidige grønne omstilling i 2050. Fælles for alle
scenarier handler om værdier.




Hvad vil menneskene med samfundet?
Bliver individualismen forstærket eller bliver vi mere kollektivt tænkende?
Vil den teknologiske udvikling bringe os tættere sammen eller skille os ad?

Et af scenarierne i DK2050 hedder ’Grøn Guerilla’. Det er det scenarie som Sønderborg i høj grad
identificerer sig med. Her venter man ikke på, at andre løser problemerne. Her tænker man autonomt og
bevæger sig fra et ’jeg’ og ’mig selv’ frem til et ’vi’. Erhvervslivet i Sønderborg har de senere år taget
initiativer til at udtænke idéer med en meget høj overligger, og det er lykkes at føre tingene ud i livet i et
tæt samspil mellem kommune og erhvervsliv.
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Debatpanel
Claus Skytte (moderator)
Claus Skytte er kreativ strateg, ekspert i deleøkonomi og forfatter til Danmarks
første bog om deleøkonomi ’Skal vi dele?’ samt bogen om de digitale forbrugere
’Medbruger’. Skytte ejer verdens første fysiske kjolebyttebutik - Resecond sammen med sin kone. Han er stifter af Fonden for Deleøkonomi og medstifter af
Njordic - Tænketanken for deleøkonomi. Desuden er han bestyrelsesmedlem i
fonden for resilliente og bæredygtige fællesskaber; Chora Connection.

Esben Alslund-Lanthén, analytiker ved Mandag Morgen, Sustainia
Esben Alslund-Lanthén er analytiker for Mandag Morgens
bæredygtighedstænketank Sustainia. Gennem de sidste fire år har Sustainia
identificeret konkrete svar på verdens store bæredygtighedsudfordringer. Esben
Alslund-Lanthén, vil diskutere et udvalg af innovative løsninger, der
repræsenterer de nyeste globale udviklinger inden for cirkulær økonomi.

Matias Møl Dalsgaard, stifter af GoMore
Matias Møl Dalsgaard er grundlægger og direktør for GoMore. GoMore er
Danmarks største hjemmeside og app for samkørsel og privat biludlejning.
GoMore er aktiv i Danmark, Norge, Sverige og Spanien og har i alt 500.000
medlemmer. Matias Møl Dalsgaard er desuden forfatter og ph.d. i filosofi samt
tidligere konsulent ved Mckinsey & Company.

Stine Skytte, stifter af Resecond
Stine Skytte er uddannet tekstildesigner fra Designskolen Kolding og stiftede for
snart 3 år siden verdens første fysiske kjolebyttebutik. Her får medlemmerne
adgang til et delt klædeskab, hvor de bytter kjoler med hinanden. I dag er
Resecond ikke længere kun for kjolepiger. Nu kan både mænd og kvinder bytte
deres tøj og accessories med iPhone app'en, blive en del af fællesskabet og agere
mere ressourceeffektivt.
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Ricky Raaholt, produktionsdirektør DAC
Ricky Raaholt har ansvaret for at fundraise, udvikle og realisere mange af de
store projekter, som Dansk Arkitektur Center beskæftiger sig med. Dette
indebærer også DK2050 projektet, som Sønderborg er en del af. Projektet
omhandler den fremtidige grønne omstilling for de danske byer.

Rebekka Bøgelund, Kommunikatør, EUC Syd
Rebekka Bøgelund har de sidste fire år arbejdet med kommunikation af
energieffektive løsninger i en national cleantech klynge. I dag læser hun en
master i positiv psykologi på Århus Universitet og arbejder bl.a. for at
etablere en CO2 neutral boligklynge. Den skal understøtte et bæredygtigt liv
– ikke kun for miljøets men også for trivslens skyld.

Bag debatten står

ProjectZero
Sønderborg vil være et CO2-neutralt vækstområde 20 år før resten af Danmark. ProjectZero er visionen om
vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029.
Siden 2007, da Sønderborg Byråd vedtog visionen om at blive CO2-neutral, er der skabt 800 nye grønne
arbejdspladser.
Sønderborg-området har med udgangen af 2013 reduceret CO2-udledningen med 23 % og er dermed godt på
vej til at nå målet om 25 % reduktion i 2015.
Næste mål er i 2020 at have reduceret udledningen med 50 % i forhold til 2007 - med udsigt til over 900 nye
arbejdspladser pr. år frem mod 2020. I 2029 vil Sønderborg være CO2 neutral.
Vi viser viljen til at igangsætte og virkeliggøre nye forretningsdrevne koncepter, udvikle nye løsninger og
indlede nye partnerskaber i et samarbejde baseret på, at nye klimakloge løsninger giver en økonomisk gevinst
for den enkelte borger og virksomhed.

3

EUC Syd
EUC Syd er mere end blot en erhvervsskole med ca. 2.200 årselever. Vi er Danmarks kommende
bæredygtige erhvervsskole. For os er bæredygtighed mere end bare et ord – det er en forretningsmodel.
I Danmark er vi foran på tiltag inden for eksempelvis energieffektivitet. Regeringer og virksomheder i
udlandet efterspørger vores kompetencer. Ikke kun fordi det er bæredygtigt, men også fordi det kan
betale sig økonomisk. Derfor vil vi være foregangsskole på dette område.
Vi går foran med det gode eksempel, ikke bare i vores eget byggeri og i egne processer, men også i
forhold til undervisning af vores elever. Vi har et særligt ansvar for at sikre, at vi uddanner unge, der
både har omtanke for miljøet – men som også kan agere i vores fremtidige bæredygtige virkelighed.
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