
 

 
 

 
Kære medlem .

DER ER SÅ MEGET, VI KAN GØRE SAMMEN
Mens aktiviteterne ude i virksomhederne og samfundet er ved at komme godt op i gear, er vi optaget af,
hvordan Roskilde kan få endnu mere gang i hjulene. Det kan vi gøre hver for sig, men i mange tilfælde
giver det en ekstra indsprøjtning, hvis vi gør det sammen! Hos de kreative mennesker hos CORO har
man konstant fokus på, at vi sammen udvikler løsninger, der kan anvendes i praksis ude hos både de
private og kommunale aktører! Når der den 30. september trædes på speederen til sæsonstart på
CO-CONF20, har Roskilde Kommune og Erhvervsforum stillet en udfordring, som kræver at vi udvikler
og løfter i flok. Hvad det præcis går ud på, kan du læse mere om nedenfor, hvor der også er link til
tilmelding.

Nu hvor arbejdslivet for de fleste er blevet normaliseret, mærker vi også tydeligt at der igen er trængsel
på vejene. Vi bruger rigtigt meget tid i trafikken, samtidig med at det offentlige måske heller ikke for alle
er den optimale løsning. Dette er bl.a årsagen til, at Roskilde Kommune har indgået en aftale med
NaboGO, der har lanceret en samkørselstjeneste, der både indebærer en økonomisk besparelse, en
chance for øget mobilitet for Roskildes erhvervsliv samt ikke mindst en solid gevinst på klimaregnskabet.
Læs mere om, hvordan I kan rykke sammen i bilerne nedenfor!

Hvis du er start-up og vil rykke i fællesskab med ligesindede digitale og bæredygtige iværksættere, så
skal du måske være med i DTU Link projektet 'EARLY IMPACT. Her får du muligheden for et
dybtgående udviklingsforløb, og inviteres samtidig indenfor i bofællesskabet hos DTU Link. Lyder det
både lærerigt og hyggeligt, så tjek linket nedenfor. 'Vi byder dig velkommen i fællesskabet', er det
inkluderende motto hos Roskilde Office Space, der i denne uge bydes velkommen som nyt medlem. En
flot ramme for at arbejde og bo sammen, og så kan vi i øvrigt selv byde velkommen netop der, når vi den
19. august er på besøg med det spændende kursus om 'NUDGING' (tilmelding er allerede mulig). Så må
vi se hvor meget vi må rykke sammen på rækkerne til den tid, men indtil til da kan vi i alle tilfælde
overveje ovenstående muligheder for at udvikle sammen, køre sammen og endog bo sammen!

Husk at Erhvervsforum tilbyder fællesskab på skinner, når medlemsnetværket om kort tid triller ud i
sommerlandskabet med Hedeland Veteranbane. En anderledes form for samkørsel, men en ramme der
giver alle muligheder for fællesskab. Du kan stadig nå at sikre dig en plads - med behørig afstand til
sidemanden - på de billige rækker, der i alle kupeer er gratis for medlemmer! Ja, der er så meget vi kan
gøre sammen (i alle tilfælde 50 af os), så reserver din plads og gå ikke glip af turen i den
'Trans-Hedelandske Jernbane den 30. juni!

Hilsen Team Erhvervsforum



 

 

 

 

 

Roskilde Office Space

https://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-lets-get-back-on-the-track/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-intuition-og-mavefornemmelse-i-ledelse-og-arbejdsliv/
https://erhvervsforum.biz/event/workshop-nudging-hvordan-du-ansporer-til-handling/
http://www.roskildeofficespace.dk


Roskilde Office Space byder deres lejere 'velkommen i fællesskabet', og vi vil fra Erhvervsforums side
gøre præcis det samme til ROS. Det er ikke for ingenting, at man kalder ROS for et all-inklusive
kontorhotel, da man har både et imponerende udtryk, et særdeles stilsikkert interiør samt et arsenal af
faciliteter, der snarere leder tankerne hen på et 'mangestjernet rigtigt et af slagsen'. Et par eksempler på
dette er et veludstyret fitness center, massage-/behandlerrum samt både indeklimaanlæg og ekstra
lydisolering - og så er der over 100 parkeringspladser tilknyttet ejendommen. Hos ROS er der således
kælet både for detaljen og for stedets beboere, der tæller både små lokale virksomheder og udenlandske
datterselskaber. Roskilde Office Space er ejet af Martin Hammer Graarup og Jens Hammer Sørensen,
Martin er en af Jens Hammer Sørensen’s 2 sønner. ROS har til huse i den bygning hvor Jens siden 2002
har drevet ingeniørvirksomheden SELCO .
Martin eller Jens inviterer gerne til en rundvisning i den flotte bygning.
Se mere på: roskildeofficespace.dk

Kontakt: Martin Hammer Graarup
E-mail: martin@roskildeofficespace.dk
Tlf. 49494000

 
 

 

KALDER ALLE INNOVATØRER!
Så er tiden igen så vidt fremskreden, at Coro kalder alle innovatører til COCONF20, der løber af stablen
onsdag den 30. september! Der er igen i år en lang række interessante Cochallenges blandt andet givet
af ARGO, Boligselskabet Sjælland, FORS, JKS og Rockwool. Erhvervsforum har i samarbejde med
Roskilde Kommune også præsenteret en challenge til dagen, der der sætter fokus på hvorledes vi
sammen kan understøtte erhvervslivets behov fremadrettet, ikke mindst turisme- og
servicevirksomheder, der har vist sig ekstra sårbare i krisetid. Vi kalder dette 'ROSKILDE MODELLEN -
ROSKILDE som attraktiv erhvevsby efter Corona', og du kan læse mere om denne og de øvrige
challenges her: Invitation COchallenge 30.09.20

Tilmelding til COCONF20 den 30. september kan ske her: Tilmelding til COCONF20
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VIL DU VÆRE MED TIL AT GØRE EN FORSKEL?
Roskilde kommune og NaboGO har indgået et partnerskab, som giver fri adgang til en ny

samkørselstjeneste for kommunens mange virksomheder og medarbejdere. Vær med til at øge
mobiliteten og mindske trængsel på vejene - og gør samtidig en forskel for klimaet! NaboGO er en dansk

platform og App, der giver adgang til en række digitale mødesteder, hvor bilejere kan tilbyde et lift til
kolleger og andre i lokalområdet. Det er gratis at lancere platformen i jeres virksomhed, og NaboGO

kommer gerne forbi og introducerer app'en i jeres kantine eller ved et oplæg!

Kontaktperson for ordningen i Roskilde Kommune er Trine Heinicke Sørensen, trineks@roskilde.dk, tlf.
46313618. Læs mere om NaboGo her: Invitation til samkørsel i Roskilde Kommune

 

TILBUD TIL DIGITALE IVÆRKSÆTTERE
DTU LINK EARLY IMPACT

Er du iværksætter med max 2 år på CV'et og arbejder du inden for digitalisering eller bæredygtighed, så
har DTU Link på Risø et godt tilbud til dig. Få adgang til et 5 måneders forløb med et individuel
forretningsudvikling, adgang til mentorer og DTU Links faciliteter, samt store rabatter på køb af
rådgivning fra fx advokat og revisorer! Der rekrutteres nu til første hold med start i august, men du skal
skynde dig for tilmelding lukker snart!

Læs mere om programmet på: link.dtu.dk/earlyimpact.

For yderligere kontakt : Christina Jespersen på tlf. 21330724 eller Thomas Hørdam tlf. 31964892
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https://erhvervsforum.biz/event/brug-digitalisering-til-at-skabe-bedre-forretning-og-faa-oekonomisk-stoette-til-at-goere-det/
https://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-ros-torv-by-morning/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/vil-du-blive-bedre-til-at-vise-dig-frem/
https://erhvervsforum.biz/event/fyraftensmoede-med-netvaerk-og-et-glas-vin/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/medlemsnetvaerksmoede-show-roskilde-kongrescenter/


 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

 
Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00

info@erhvervsforum.biz
 

 

 
Afmeld Nyhedsbrev

http://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-roskilde-universitet/
https://www.facebook.com/erhvervsforumroskilde/?jazoest=2651001201159045105854812178115744955106814882122811017372787967811187470112811031075311478985
http://www.erhvervsforum.biz
mailto:info@erhvervsforum.biz
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakkceeaomgqaqeoksagoo&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakkceeaomgqaqeoksagoo&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakkceeaomgqaqeoksagoo&wrm=fmeld_yhedsbrev

