
Åbent Hus i groconsult 
Fredag den 28. august 2015 kl. 15-17.30

For fjerde gang inviterer vi til ’Fjerde fredag i august’ 
med bæredygtighed og den grønne omstilling som 
omdrejningspunkt.

Under overskriften ’Food for Cities’ sætter vi fokus på Urban 
Gardening. Overalt i verdens store byer – også i København – 
myldrer det med krukker, taghaver, vertikal beplantning og 
udnyttelse af ’grønne pletter’. 

Vi har inviteret Mads Randbøll Wolff, direktør for Chora 
Connec tion – Danmarks nye center for resiliens og bæredyg-
tighed – og Christian Poll, medlem af Folketinget og ordfører 
for natur, miljø og ressourcer for Alternativet, for at høre deres 
tanker og perspektiver på Urban Gardening.

Forbered gerne et spørgsmål – der vil være tid til debat. 

Derudover
•  Kan du møde Lotte Andreasen, der har hentet Minigarden 

til Danmark. Minigarden får vægge til at grønnes og er bare 
inspirerende, meningsfulde og smukke 

•  Få en snak med Kristian Bæk Michelsen fra TagTomat. 
TagTomat er vokset fra et tag på et skraldeskur i en baggård 
på Nørrebro til grøntsager i baggårde og grønne lommer, på 
fortove og i sprækker mellem husene …

•  Kan du møde ’Fornemmelse for Mad’ – et skoleprojekt fra 
Miljøpunkt Østerbro, der har fokus på madspild og lokale 
samarbejdspartnere

•  Serverer vi tapas fra Folkets Madhus, og liflige toner fra  
Andreas Møller & Jimmi Roger Pedersen i ørerne

•  Kan du netværke med masser af engagerede mennesker, der 
arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling i hverdagen

Som noget nyt, har vi i år inviteret en af vores kunder. Vand 
er forudsætningen for liv – og for alt, hvad der bliver plantet i 
byen. AMTechAquaMiljø leverer et unikt vandbehandlingssy-
stem, der sørger for at ’knuse’ kalken i vand uden brug af ke-
mikalier. Der er penge at spare, når der er mindre kalk i vandet, 
og bedre komfort på mange områder. Kom og få en kop kaffe 
brygget på AMTechs vand.

Vi håber at se dig – adressen er Skjulhøj Allé 19, 2720 Vanløse. 
Se billeder og omtale fra Åbent Hus 2014 her.

Tilmelding er nødvendig - Klik her. Eller send en mail
til Mette Millard på mette@groconsult.dk

Mød også groconsults Advisory Board 
som består af: 

Jens Kampmann (i midten), tidligere 
direktør for Miljø styrelsen, initiativtager til 
Invest Miljø A/S – og ikke mindst Danmarks 
første miljøminister
Bente Halkier, professor i kommuni-
kationsformer og vidensproduktion ved 
Roskilde Universitet
Per Agger-Nielsen, forretningsudvikler 
og kampagnon i Kresko Kompagniet
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