02-02-2021
Kære borger og/eller erhvervsdrivende i Rødovre
Jeg er glad for at kunne invitere dig og dit netværk til at deltage i Bæredygtighedslab –
et laboratorium, hvor du får mulighed for at afprøve og udvikle en bæredygtig idé i
fællesskab med andre og med sparring fra eksperter.
En af de største udfordringer i vores tid er kampen for bedre miljø og klima. Derfor
skal Rødovre være grønnere. Men bæredygtighed handler om meget mere. Det handler også om demokrati, økonomi, kultur og det sociale område.
Vi har brug for din idé og dit engagement inden for alle områder af bæredygtighed.
Derfor afholder vi en workshop den 4. marts 2021 kl.17-20. Her kan du udvikle din
bæredygtige idé, som hele Rødovre måske kan få glæde af i fremtiden.
Du kan tilmelde dig og din idé på rk.dk. Vi har valgt at afholde arrangementet online
på grund af situationen omkring Corona, så alle har mulighed for at deltage hjemmefra. I løbet af aftenen vil der blandt andet være oplæg fra Anne Glad under titlen ”Kan
det bære?”.
Vi har brug for alle gode kræfter i Rødovre – så uanset om du er ung, ældre, arbejdsløs eller direktør, så har vi brug for din gode idé. Derfor håber jeg også, at du vil dele
vedhæftede materiale i dit netværk, på sociale medier og andre relevante steder, så vi
kan få så mange som muligt til at være med. Tanken er, at idéerne kan udvikle sig til
lokale partnerskaber og samarbejder, hvor borgere, virksomheder, foreninger og
kommunen i fællesskab arbejder sammen på nye måder.

Borgmesteren
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon 3637 7003
Fax 3637 7778
Email: britt.jensen@rk.dk

Jeg mener, vi er stærkest, når vi udvikler vores fællesskab sammen. I Rødovre har vi
mange ildsjæle, der bruger tid og energi på andre end sig selv, f.eks. i vores mange
foreninger. Det er uvurderligt for vores lokalsamfund. I Rødovre udvikler vi fremtiden i fællesskab.
Lad os stå sammen om at gøre Rødovre bæredygtig.
Med venlig hilsen
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