
Affaldets fremtid 
i Gudhjem

På Bornholm bliver der årligt produceret 
19.000 tons affald! 

Vi har alle en del af ansvaret, men ingen ønsker en ø fuld af skrald 

eller grimme affaldscontainere. Det leder iøvrigt bare til endnu mere 

affald. Vil du vente på at andre løser problemet? Eller vil du gøre 

en forskel og sætte dit aftryk på fremtidens løsninger? 

Invitation til borgere i Gudhjem
Projekt Wasteman vil være med til at gøre Bornholm til et affalds-frit 

samfund. Der skal skabes nye løsninger for affaldsindsamling og  

sortering, og du er inviteret til at være med og gøre en forskel.  

Vi afholder arrangementer for borgere og professionelle i uge 44, 

hvor vi udveksler meninger, udvikler gode idéer og skaber prototyper 

på fremtidens affaldsløsninger.

Alle er velkomne – vi glæder os til at se dig!

 
Arrangementer

Onsdag 30. oktober
16-17.30

Onsdag 30. oktober
19-21

Torsdag 31. oktober
19-21

Fredag 1. november
16.30-18.30

Byvandring med samtaler 
om affald i byrummet. 

Start fra Den Sorte Café  
på havnen

 Idéworkshop på M/S Ert-
holm for borgere og fagfolk 
– bliv inspireret og giv os 

din idé. Dørene åbnes 18.30

Dialog og paneldebat  
i den store sal  

på Gudhjem Museum.  
Dørene åbnes 18.30

Udstilling af resultater med 
klimahapsere og musik ved 
Den Sorte Café på havnen

Meld dig til senest dagen før på email wasteman@bofa.dk eller sms 3027 9111 

The contents of this poster are the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the Interreg South Baltic Programme 2014-2020
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Idéworkshop på 
Gudhjem Museum for 

borgere og fagfolk – bliv 
inspireret og giv os din idé. 

Dørene åbnes 18.30


