Netværk og workshop om lokalt erhvervssamarbejde

Vær med til at
styrke vores
lokale erhvervsliv

Østrup Holme

Herringløse
Gundsølille
Ågerup
Store Valby

Onsdag 1. november 2017, kl. 16-19
Kl. 16.00
Velkommen

V/Joy Mogensen, borgmester Roskilde Kommune

Kl. 16.10
Klyngelandsbyprojektet

V/Jens Pedersen, fmd. Ågerup og Omegns Landsbyråd

Kom og vær med til at
præge den erhvervsmæssige
udvikling i dit nærområde og
hør, hvad samarbejde på tværs
af landsbyer og erhvervsliv kan
gøre for din virksomhed.

Kl. 16.20
Liv i landsbyer ved samarbejde og entreprenørskab

Kan nye former for partnerskaber mellem SMV’er skabe nyt liv i landsbyerne?
V/Tina Unger, projektleder, "En del af Herslev" og programleder i Lejre Kommune

Kl. 16.40
To år med deleøkonomi i landbruget - hvad har vi lært?

Ågerup og Omegns Landsbyråd

Kan det bruges af andre brancher?
V/Søren Knudsen, medstifter af FarmBackup

har i samarbejde med erhvervs-

Kl. 17.00
Workshop om lokale muligheder

Kommune taget initiativ til et

Intro v/Pernille Fox, planlægger, Roskilde Kommune
Workshop, hvor deltagere fordeles på følgende emner:
• Fødevareklynge
• Energiområdet
• Netværksgevinster
• Deleøkonomi
• Åbent for andre ideer

Kl. 17.45
Opsamling på workshoppen

FORUM Roskilde og Roskilde
projekt Klyngelandsby, som har
til formål at afdække muligheder
og barrierer for udvikling af
bæredygtige erhverv i området.
Vi har foreløbigt tilsagn om kr.
75.000 til projektet og søger
yderligere midler.

Hvordan kommer vi videre?

Kl. 18.00
Sandwich og netværk
Kl. 19.00
Tak for i dag

Arrangementet
afholdes på:
Lindebjergskolen,
St. Valbyvej 248B,
Personalerummet
Se side 2

Erhverv spiller en væsentlig
rolle for lokalområdet – et
stærkt og samlet erhvervsliv er
med til at styrke lokalområdet
både udadtil og indadtil.

Søren Knudsen, medstifter af FarmBackup

Tina Unger, ansvarlig for udvikling af
'En del af Herslev' et nyt privat partnerskab
mellem tre fødevareproducenter i Lejre Kommune

Landmænd har altid været gode til at hjælpe de
nærmeste naboer med markarbejdet. Men hvad
sker der, når man giver dem en online
markeds-plads, hvor de pludselig kan tilbyde
mejetærskning, såning og ballepresning til andre
landmænd, som de ikke kender, og som måske
bor 35 km væk?
Det har vi gjort os en masse erfaringer med, og
dem vil vi gerne dele, da de kan være relevante
for mange andre brancher.
Læs mere på farmbackup.dk

De tre partnere; Herslev Bryghus, Østagergård og Herslev
Grønvirke deler et fælles ønske om at producere og
afsætte flere og bedre fødevarer og partnerskabet er
baseret i fælles værdisæt om kvalitet, økologi og social
inklusion. Tina vil fortælle om de foreløbige resultater i
'En del af Herslev' med særligt fokus på, hvordan partnerskabet har øget produktionen og skabt nye muligheder
ved at deles om ressourcerne på nye måder. En grundtanke, der også stemmer godt overens med Lejre Kommunes
strategier for udvikling af kommunens 49 landsbyer.
Find “En del af Herslev” på facebook

Praktisk:

Byerne som er omfattet af samarbejdet er:

Seneste tilmelding den 27. oktober 2017 kl. 12.00
Tilmelding skal ske via erhvervsforum.biz/klyngelandsby
Ved afbud send mail til sophialb@roskilde.dk
Arrangementet er gratis
Ved spørgsmål kontakt Jens Pedersen på tlf. 29722334
eller mail formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

Gerdrup
Gundsølille
Herringløse
Hvedstrup
Kirkerup
Lille Valby
Risø Huse

Slæggerup
St. Valby
Tågerup
Østrup
Østrup Holme
Ågerup

Disse aktører støtter op om arbejdet med Landsbyklyngen:
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Støttet af Roskilde Kommunes Udvalg for Vækst Erhverv og Globalisering

