
 

 
 

 
P-strategi og P-åskeferie

Slut med at bruge p-skiven, nye parkeringsregler, ny app.
Nye parkeringsregler rulles ud D. 6. april i Roskilde, Det bliver nemt og enkelt at registrere bilen via en
app eller automat - i stedet for at bruge p-skiven, læs mere nedenfor.

40.000 nye potentelle kunder i 2022
Kunne du tænke dig at være leverandør for 40.000 potentielle kunder i 2022? Hvis ja så læs mere
nedenfor.

Vil du inspireres og udvide dine kompetence? Tilmeld dig Erhvervsforums workshops på banner
herunder, eller tag et kig på vores hjemmeside. Du kan se hele programmet frem til sommerferien her:
Erhvervsforum aktiviteter.

Påskeferie
Påsken nærmer sig, og der er lys forude for genåbning i hele Danmark. Hos Erhvervsforum Roskilde
glæder vi os til, at vi snart kan mødes på fysiske workshops og netværksmøder.
Vi holder påskeferie i næste uge, kontoret er lukket fra 29/3 - 6/4-2021 begge dage inkl.

God læselyst, vi glæder os til at møde flere af jer igen, når vi åbner, indtil da ønskes i alle en skøn påske.

På gensyn.

TEAM ERHVERVSFORUM
 

 
 

Skal din virksomhed være med?
40.000 potentielle kunder

http://erhvervsfhttp://erhvervsforum.biz/aktiviteter/aktiviteskalender/
http://erhvervsfhttp://erhvervsforum.biz/aktiviteter/aktiviteskalender/
http://erhvervsfhttp://erhvervsforum.biz/aktiviteter/aktiviteskalender/
mailto:nemadgang@htk.dk


Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland bliver med 40.000 deltagere Nordens største spejderlejr.
Det kræver alt fra større entrepriser over rafter til kontorartikler og scene - udover en masse
forplejning – at gennemføre en lejr for så mange spejdere. Omsætningen er på knap 100
millioner kroner.
Målgruppen for lejren er de 8-23-årige. Derudover deltager voksne frivillige, og vi forventer besøgende fra hele
landet. Deltagerne skal have masser af muligheder for at deltage på lærerige, sjove og dannende aktiviteter,
hvor I kan få mulighed for at vise jeres branche eller produkt frem for at skabe interesse blandt vores spejdere
eller få nye input til fremtidige
produkter eller løsningsforslag. Vi arbejder med temaet -”Fælles om fremtiden”, hvor vi gerne vil vise og skabe
vejen mod den gode fremtid.

Du inviteres til webinar den 9. april fra kl. 9-10, hvor du får information om, hvordan du og din virksomhed har
mulighed for at samarbejde med Spejdernes Lejr 2022. Du kan tilmelde dig webinaret ved at skrive en mail til
nemadgang@htk.dk med navn og virksomhedsnavn. Du vil få tilsendt et link til mødet et par dage før
afholdelsen.
 

D. 6. april rulles nye
parkeringsregler ud i Roskilde
Helt præcist bliver det nu muligt at holde længere i
byen - stadig gratis i de to første timer, men herefter
kan man købe sig til mere parkeringstid. Det giver
kunderne mulighed for at opholde sig længere i byen
og besøge butikker, caféer og tage på
restaurantbesøg i længere tid - uden stress og uden
at skulle tænke på parkeringstid! Det bliver nemt og
enkelt ved at registrere bilen via en app eller automat
- i stedet for at bruge p-skiven.

For ansatte, personale og langtidsparkering:
Denne ændring inviterer til nye vaner og det kan da
godt tage lidt tid.
Langtidsparkering kan foregå i P-husets kælder på
Sortebrødre Plads eller på p-pladser i gåafstand
udenfor bymidten. Du kan læse om de nye regler
herunder - print dem ud og hæng dem op i butikken
og tag en snak med dit personale og kolleger.
Og gør det gerne i god tid, så I både kan hjælpe
kunderne og hinanden.

Her kan du læse og printe:
Parkering i Roskilde bymidte
 
 

Vi samler spørgsmål
Er der spørgsmål eller input så send dem meget gerne til os.
Vi opfordrer til at sende jeres eventuelle input og meninger direkte til os. Som jeres talerør formidler vi
jeres samlede input og meninger.
Send til Martin Sattrup Christensen e-mail: martin@erhvervsforum.biz
På Roskilde Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de nye parkeringsregler her: Parkering i
Roskilde bymidte
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Dansk Miljø & Genbrug
Dansk Miljø & Genbrug blev etableret i 1990 og er et familieejet selskab som ejes af 4 generation. Dansk Miljø &
Genbrug er et miljøselskab, som har 3 hovedområder:
- Jord
- Råstoffer
- Affald
Dansk Miljø & Genbrug råder over 6 Grusgrave på Sjælland, primært i Sorø og Næstved området. DMG driver
også flere jordmodtagesteder, DMG har blandt andet udført velkendte projekter som ”Byskovvolden i Slagelse”
samt Hillerød støjvold, og Nykøbing Falster naturanlæg. Derudover driver DMG 3 miljøcentre i Næstved, Sorø og
Roskilde, hvor der modtages og håndteres jord, brokker og affald.

Dansk Miljø & Genbrug rådgiver og håndtere dagligt flere tusinde tons jord, råstoffer og affald. Størstedelen af de
materialer de modtager genanvender de med mindst mulig belastning for miljøet. Deres fokus er på en
bæredygtig håndtering hele vejen rundt. Derfor har de blandt andet også miljøcentre, grusgrave og jordtipper
fordelt strategisk rundt på Sjælland og Falster, så de sammen med deres kunder og leverandører kan reducere
miljøpåvirkningen med lange transporter, hvor lastbiler kører tomme retur.

Dansk Miljø & Genbrug er konstant i udvikling lige som resten af kloden, og de ved, at de er nødt til at være så
miljøvenlige som muligt. Derfor genanvender de materialer og råstoffer og tester det til helt nye formål. På denne
måde har de blandt andet fundet den helt rigtige blanding af tagjord som nu bliver anvendt til at skabe de
”grønne tage” der kan afhjælpe med eksempelvis store oversvømmelser. Deres efterhånden brede vifte af
grusgrave, jordtipper og miljøcentre gør at de kan tilbyde alle former for råstoffer og materialer der er at finde i
denne branche. De håndterer dagligt flere tusinde tons ren og forurenet jord, samt jord til kartering.

Når du indgår i et samarbejde med Dansk Miljø & Genbrug, rådgiver deres eksperter dig hele vejen igennem, for
det er vores jord og det er vores ansvar.

webside: damilog.dk, Tlf.: 5858 4477, e-mail: info@damilog.dk
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Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

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

info@erhvervsforum.biz
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Afmeld Nyhedsbrev
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