Pressemeddelelse
Svendborg den 23. december 2010

På initiativ af Industrien Sydfyn har en række virksomheder i Svendborg besluttet at arbejde sammen i
et bredt klimainitiativ. Formålet er at skabe flere grønne jobs og målbare reduktioner af energiforbruget gennem konkrete indsatser, vidensdeling, kommunikation og sparring mellem partnerne.
Initiativet bærer titlen GO2Green, og det får både et kort og et langt sigte med tydelig henvisning til
Klimakommissionens anbefalinger. GO2Green har et klart erhvervsmæssigt perspektiv og placeres
organisatorisk i et separat OPP (Offentligt Privat Partnerskab) med både Svendborg Kommune og
private virksomheder som partnere. Organisationsformen vil blive fastlagt i løbet af de kommende
måneder parallelt med, at partnerkredsen bag GO2Green udvides.
Indtil videre tegnes initiativet af et interim forretningsudvalg bestående af Carl Aage Jensen (direktør
for C.C. Jensen A/S), Henrik Nielsen (formand for Erhvervsudvalget i Svendborg Kommune), Anders
Banke (direktør for Sydfyns Elforsyning) og Per Schorling (direktør for Proces Support A/S). Forretningsudvalget har arbejdet på at få et økonomisk fundament på plads, og på nuværende tidspunkt har
de følgende partnere meddelt deres aktive deltagelse:
C.C. Jensen A/S
Sydfyns Elforsyning A/S
Svendborg Erhvervsskole
Svendborg Sparekasse
Svendborg Kommune
Herudover er der positive tilkendegivelser fra virksomheder indenfor flere forskellige brancher, som
ønsker at være med fra starten, og dermed er der udsigt til tilstrækkelig økonomisk opbakning til
opstarten af initiativet.
I løbet af de kommende måneder vil initiativet tage sin form med en bredere kreds af partnere og
samarbejdspartnere, og de første initiativer vil løbe af stablen. Aktuelt lanceres GO2GreenIndustri,
som giver industrivirksomhederne i området en proces for optimering af klimaindsatsen, og
GO2GreenByg, som vil klæde byggevirksomheder på til at bygge energioptimerede huse (f.eks. til
Tankefuld, som skal være energiklasse 1). Senere vil der blive fulgt op med initiativer for andre grupper.
Der afholdes et offentligt informationsmøde den 28. februar 2011, men virksomheder, som allerede nu
ønsker at være med fra starten, kan henvende sig direkte til Per Schorling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yderligere information kan fås hos:
Carl Aage Jensen (e-mail: caj@cjc.dk eller telefon: 63 21 20 14)
Henrik Nielsen (e-mail: byrhen@svendborg.dk eller telefon: 23 92 49 79)
Anders Banke (e-mail: ajb@sef.dk eller telefon 62 21 27 71)
Interesserede medier kan kontakte Per Schorling på ps@processupport.dk eller telefon 23 32 58 25
for at modtage foto/logo i høj opløsning samt yderligere nyt, så snart det foreligger.
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