
Nye samarbejder på tværs, skaber nye muligheder og vækst, vi er stolte af

11.30 Ankomst og registrering

11.45 Frokost og networking

12.15 Genanvendelse af tekstiler og den brændende platform
v. Finn Kjær, Genbrugschef, Argo og
Peter Bjerg Jørgensen, Marketingschef, DFD

12.30 Teknologiske muligheder for tekstilgenanvendelse inkl. summetid
v. Julie Trads, Projektleder, Teknologisk Institut

13.00 Hvilke teknologier findes på den internationale scene inkl. summetid
v. Erik Perzon, Senior Projektleder, IVL, Svenska Miljøinstitutet

13.30 Kaffe og kage samt omvisning i udstillingen "Forvandlinger - fortællinger om 
affald"

14.30 Når brugt tekstil kan blive til nyt inkl. summetid
v. Rikke Bech, NewRetex

14.45 Veje frem – plenumdrøftelse om nye partnerskaber
v. Karolina E. Osipowska, Direktør, CORO, Co-lab Roskilde og
Maja Lange, Senior projektleder, CLEAN

Vil du vide mere om, hvordan tekstiler kan 
genanvendes og ønsker du at bidrage til en vigtig 
cirkulær transition?

Så vær med til at sætte fokus på udfordringen med 

store mængder tekstilaffald sammen med bl.a. Argo
og De Forenede Dampvaskerier, når CORO og 
CLEAN inviterer alle med interesse for at finde nye 
løsninger, med til en åben markedsdialog. Her vil 
eksperter, problemløsere og aftagere i fællesskab 
dykke ned i eksisterende og nye teknologier, der kan 
løse en del af et stort globalt problem, hvor tekstiler 
hurtigt bliver til affald. Få indsigt i forskellige 
muligheder for tekstilgenanvendelse, når eksperterne 

Julie Trads, Teknologisk Institut, Rikke Bech, 

NewRetex og Erik Perzon fra Svenska Miljøinsitutet, 
fortæller om innovationspotentialer. Kom på banen 
med din viden, når der er summetid efter hvert oplæg 
og mød nye samarbejdspartnere.

Til inspiration får du undervejs en rundvisning i den 
højaktuelle udstilling ”Forvandlinger - fortællinger om 
affald” på Roskilde Museum, hvor arrangementet 
afholdes.

Ny brug af gamle tekstiler

* Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Sådan kan vi genanvende tekstiler

Dato
17. marts 2022

Tid
kl. 11.30-15.00

Sted
Roskilde Museum,
Sankt Ols Stræde 3,
4000 Roskilde

Deadline for tilmelding 
er d. 11. marts 2022

Kontakt Louise Buron,
hvis du har spørgsmål til 
arrangementet
Tlf: 40681012 eller 
mail: louise@corolab.dk

Tilmeld dig her

Dagens program

mailto:louise@corolab.dk
https://corolab.dk/wp/events/27-01-22-sadan-kan-vi-genanvende-tekstiler/

