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Hvad optager dig for øjeblikket?
Meningen med arbejdslivet, hvordan får man mening ind i det, man laver i sin dagligdag.
Derudover er jeg optaget af, hvordan man kan få mere bæredygtighed ind i byggeriet og ind i andre
brancher. Hvordan kan vi gøre vores klode til et bedre sted for alle mennesker?

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling?
Jeg arbejder med udvikling af EcoVillage, hvor vi skaber økologiske landsbyer og bofællesskaber, og på
den måde ønsker vi at skubbe branchen lidt mere over mod det grønne, hvilket lykkedes i vores
projekter, men jeg håber også, det kan smitte lidt ud over de 11 EcoVillage projekter, vi pt. arbejder
med.
Der ud over arbejder jeg med at omdanne et gammelt vandværk i København NV til et medborgerhus
med konferencesal, café, fællesspisning og iværksætter kontorhotel.

Hvilket sted holder du mest af i din by?
Min by er Hareskovby, og der holder jeg af naturen og skoven. Skoven er smuk og inspirerende at gå i
på alle tidspunkter af året.

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
Min seneste rejse var for 3 uger siden, hvor jeg var i Marrakech, det er en rigtig spændende by på
mange måder. Der er meget kunst og kultur, og der er mange store smukke grønne haver inden i byen
- haver man kan gå ind og få skygge og svale i. Jeg var bl.a. inde i Yves Saint Laurents hus og have,
som er et helt specielt sted.
Lige nu sidder jeg i London, hvor jeg er på tur med mine to sønner - også en spændende by med et
dejligt pulserende liv. London har nogle interessante, store og flotte kirker, hvor menneskerne tager
deres tro seriøst, det tiltaler mig.

Hans-Bo Hyldig, Adm. direktør i FB Gruppen A/S, har overdraget stafetten til dig
med spørgsmålet:
"Hvad er bæredygtighed for dig?"
Bæredygtighed er et stort område, der bl.a. indebærer økonomisk, social og miljømæssig
bæredygtighed.
Den økonomiske bæredygtighed er udviklerne ofte gode til at varetage, og at sikre projekterne giver
økonomisk bæredygtighed.
Den sociale bæredygtighed kunne man ændre til væredygtighed. For mig er det vigtigt at være den
man er - og på den måde være dygtig, hvis man er dygtig til at være sig selv.
Vi må arbejde på at skabe projekter, hvor mennesker kan udfolde deres liv og blive mere ét med sig
selv. Det er et helt studie: Hvordan får man mennesker til at opleve alle deres sider, både sjæleligt,
åndeligt, fysisk osv.? Ofte ser vi, at projekter kun har fokus på de fysiske rammer til mennesker, på
den måde mister man vigtige dimensioner af social bæredygtighed.
I vores samfund er der fokus på at vi skal lave noget, som giver mening. Morten Albæk har for nyligt
skrevet en bog om dette emne med titlen: Ét liv, Én tid, Ét menneske. Her er fokus på, at vi skal være
ét med vores liv.
For mig giver det rigtig god mening at tale om miljømæssig bæredygtighed. Vi har fået én jord, og hvis
vi kan vælge miljømæssige bæredygtige løsninger, mener jeg, vi bør gøre det så meget som muligt.
I EcoVillage arbejder vi med at levere miljømæssig bæredygtighed til hele livet, lige fra bygninger til at
mindske spild i forbindelse med madlavning mm.

Hvem sender du stafetten videre til?
Nikolai Irminger Axholm fra By & Havn

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
Hvordan skaber man de bedste nye byområder med forskellige boformer?

