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BILLUND KOMMUNE: Affald,
smidt på gader, i grøftekan-
ter og på rastepladser ko-
ster hvert år Billund Kom-
mune 2,4 millioner kroner.
De penge kunne bruges me-
get bedre, mener man i Park
& Vej, som nu er med i et
projekt, der skal komme
"skovsvineriet" til livs.

Projektet er støttet af EU
med 11,2 millioner kroner,
og målet er sammen med
andre kommuner at finde
metoder til at mindske
mængderne af det affald,
som smides de forkerte ste-
der. Derudover vil man ska-
be vækst i private virksom-
heder ved at lave innova-
tionsprojekter sammen.

–Den slags affald har altid
plaget os, og nu er det vigti-
gere end nogensinde. Vi vil
gerne være en turistkom-
mune, så nu ser vi på, hvor-
dan kan vi få kommunen til
at se pæn og ren ud, og hvor-
dan kan vi opdrage borgere
og turister til ikke at smide
affald alle vegne, siger Chri-
stian Iversen, leder af Park &
Vej.

Arbejdsgruppen er blandt
andet inspireret af et pro-
jekt i København. Med
knaldgrønne skraldespan-
de i byen og påskriften "REN
kærlighed til København"
har man her - helt uden løf-
tede pegefingre - fået af-
faldsmængden uden for

skraldespandene til at falde
med 41 procent.

Hos Park & Vej har man en
idé om, hvilke tiltag der kan
bruges i Bilund kommune:

– Måske skal vi have an-
derledes toiletter på raste-
pladserne eller andre skral-
despande i byerne. Vi vil og-

så gå i dialog med værtshus-
holderne, for hvorfor er det
lige, at deres gæster skal
smadre flasker udenfor?, si-
ger Christian Iversen.

Han håber, at skolerne
kan komme med i projektet,
så begrebet affald får en lille
plads på skoleskemaet.

Park & Vej vil have
skovsvinene stoppet
Innovation: Park & Vej bruger hvert år mange resurser på at samle affald op. Det skal være slut. 

Rastepladsen ved Ribe Landevej i sidste uge. Selv om der kun er kort afstand til genbrugspladsen, har nogle valgt at
læsse deres affald af her. Til stor ærgrelse for driftsleder Christian Iversen. Christian Iversen

Af Annette Bruun Jarl,
abj@jv.dk
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Sammen om udfordringerne
■ Billund Kommune, herunder Park & Vej, er sammen med
bl.a. Kolding og Haderslev kommuner, tre erhvervskontorer
samt Syddansk Universitet med i et EU-støttet projekt, der
også skal inddrage private virksomheder (OPI Living Design
Lab). 

Affald i det offentlige rum
og indeklima i offentlige in-
stitutioner. 

Det er nogle af de udfor-
dringer, som kommunerne
Billund, Kolding og Haders-
lev står med. Det fælles pro-
jekt OPI Living Design Lab,
der står for offentligt-privat
innovation, har som mål at
understøtte virksomheder,

der vil være med til at at ud-
vikle sig og finde på nye løs-
ninger: 

Syddansk Universitet er
også med og ser på, hvad
man har gjort af erfaringer
andre steder i landet.

– Nu skal vi ud og finde de
virksomheder, som vil være
med. Det kan være virksom-
heder, der har en idé eller en
prototype, de gerne vil have
udviklet i samarbejde med
kommuner, andre virksom-

heder og forskere, siger pro-
cesleder Rebekka Daugaard
Buhl.

Projektet, der forløber
over de næste år, er støttet
af EU med 11,2 millioner
kroner, som blandt andet
skal gå til at medfinansiere
virksomhederne noget af
den tid, de bruger i projek-
tet.

Målet er at etablere fire
forskellige udviklingspro-
jekter, der kan finde svar på

nogle af de udfordringer,
der er i de tre kommuner.

Da OPI Living Design Lab
involverer hele det kommu-
nale velfærdsområde, kan
forskellige afdelinger fra de
tre kommuner komme i
spil. 

Er du interesseret i at høre
mere om OPI Living Design
Lab, så kontakt procesleder
Rebekka Daugaard Buhl, te-
lefon: 20587386 eller mail:
rbuhl@kolding.dk

Af Annette Bruun Jarl,
abj@jv.dk

Fælles: Virksomheder skal være med til at udvikle løsninger på velfærdsudfordringer, f.eks affald. 

Virksomheder med ideer søges

,,
Vi er kun lige i den

spæde start. Nu
skal vi ud og finde
de virksomheder,
som vil være med. 
REBEKKA DAUGAARD
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BILLUND: I foråret skal den
store designpris, Danish
Design Award, uddeles for
anden gang - og fra Dansk
Design Center kommer en
opfordring til virksomhe-
der og designere i Billund
om at tænke på prisen som
en relevant mulighed for
dem. 

Der er hele 16 kategorier
at stille op i - fælles er, at pri-
serne går til design, der gør
en forskel i industri, sam-
fund og dagligdags liv. Der
er åbent for tilmelding indtil
1. februar 2017, og ligesom
sidste år, kan man også ind-
stille andre virksomheder,
som man mener, gør en pris-
værdig forskel. 

Danish Design Award
2017 sigter mod danske
virksomheder og designere,
og har som målsætning at
stimulere brugen af design
og designtænkning i danske
virksomheder. Prisen skal
også være med til at sætte
fokus på det potentiale,
som design har for Dan-
marks konkurrenceevne og
innovationskraft. 

Prisuddelingen finder
sted d. 8. maj i Industriens
Hus. Bag prisen står Dansk
Design Center og Design
Denmark. Man kan læse me-
re om kategorier og indstil-
ling på http://danishdesig-
naward.com/kriterier/ 

Designpris
søger
modtagere

Erhvervsfolk
netværker
BILLUND: Billund Erhvervs-
Fremme inviterer sine
medlemmer til årets første
netværkscafé - denne gang
hos Jensen & Nørgård.

Det bliver fredag morgen
27. januar, og direktør Lars
Nørgård vil fortælle og give
en guidet rundvisning i de
nye lokaler.

Medlemmer af Erhvervs-
Fremme kan tilmelde sig
senest torsdag den 26. ahe

Rude 
blev knust
GRINDSTED: I løbet af
weekenden er der blevet
knust en rude til Huset i
Vestergade, oplyser politi-
et.

Der er dog ikke sket me-
re, og der har derfor ikke
været indbrud. alex


