ØRESTAD BUSINESS
LUFTHAVN KÅRER BYENS
BEDSTE TAXISELSKAB
• Dantaxi 4x48 er netop kåret som det selskab, der giver
passagererne i Københavns
Lufthavn den bedste service
på taxikørslen fra Lufthavnen. Det er fjerde gang i
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træk, at selskabet tager prisen hjem.
Københavns Lufthavn står
for undersøgelsen som et
led i Lufthavnens Taxi Management Systemet (TMS).
Lufthavnen vurderer de københavnske taxiselskabers

serviceniveau, og udvælger
hvert kvartal det selskab,
der sammenlagt opnår den
højeste score i en række forskellige servicekategorier.
Der gøres brug af ”mystery
shoppers” til at teste om taxiselskaberne lever op til luft-
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havnens servicekriterier. Der
måles på kriterier som chaufførens høflighed, sprogbrug,
rutevalg, hjælp til bagagen
og en hel del andet. Derudover vurderes bilens renhed
inde såvel som ude.

Nytårskur i ØICC med beretning og bobler
Ørestad Innovation City Copenhagen holdt nytårskur med formandsberetning, oplæg og debat
• Der var en summen af
stemmer og højthumør da
Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) mandag
holdt nytårskur med formandsberetning i KLP 1 bygningen i Ørestad City.
ØICC blev stiftet for lidt
mindre end et år siden af
by & Havn sammen med
nøglepersoner fra en række
af Ørestads virksomheder.
I august 2017 startede Carolina Benjaminsen som
adm. direktør for netværket
og sidenhar det taget fart
med flere nye medlemmer,
flere netværksgrupper samt
virksomhedsbesøg og konferencer. Ideen med ØICC
er at styrke virksomhederne
i bydelen ved at dele viden
og lave udviklingsprojekter
sammen. P.t. er der startet
tre netværksgrupper for hhv.
byudvikling,
kommunikation og internationalisering,
og en tredie gruppe for Coorperate Entrepeneurship er
på vej. Desuden arrangerer
ØICC sekretariatet på fire
medarbejdere virksomhedsbesøg (ØICC Insider), åbne
konferencer og ad hoc arbejdsgrupper.
Styrken er at dele viden
ØICC's ordinære generalforsamling finder først sted
i marts, men formanden
havde valgt at aflevere sin
beretning for ØICC's første år
allerede nu.
"Vi er kommet godt fra start

med et væld af aktiviteter,
og i den kommende tid vil vi
se netværket blive yderligere
styrket i kraft af de kontakter,
samtaler og initiativer, som
medlemmerne selv starter,
fordi de har lært hinanden at
kende," sagde formabnd for
ØICC, Jens Kramer Mikkelsen i sin beretning.
Han gav også et historisk
tilbageblik på Ørestads udvikling, og viste billeder af
bydelen fra 2002 og frem. De
viste tydeligt hvordan en hel
ny by er vokset frem på bare
15 år.
"Der var ikke mange der troede på, at vi i dag har bebygget 2 ud af i alt 3 millioner
etagemeter i Ørestad, og at
vi snart kan melde udsolgt
for boligbyggerier. Der er p.t.
18 byggerier igang i Ørestad
Syd," sagde Jens Kramer
Mikkelsen blandt andet.
Efter beretningen havde
ØICC invityeret planchef
Søren Tegen Pedersen fra
Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune til at
holde oplæg on kommunens
arbejde med en ny kommunaplanstrategi, og bagefter
var der debat om Ørestads
rolle i udviklingen af Københavns erhvervsliv og rolle i
den voksende Greater Copenhagen region.
Dagen sluttede med et glas
bobler og merre snak blandt
medlemmerne.
Jens Kramer Mikkelsen viste luftfotos af Ørestad fra 2002 og frem til i dag.
De viste en udvikling fra bar mark til by på bare 15 år.

Direktør Søren Risager-Hansen fra KLP (til venstre) var ordstyrer i en
paneldebat om Ørestads udvikling.

På besøg hos UNIVATE
Medlemmerne af netværket Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) kan nu komme på besøg på hinandens arbejdspladser
• Det nye tiltage hedder
'ØICC Insider' og første besøg fandt sted hos UNIVATE
på Søndre Campus 30. januar.
På to etager i universitetsbygningerne bor omkring
30 start-up virksomheder,
og dermed er de i tæt kontakt med kvikke studerende,
forskningsmiljøer og andre
start-up virksomheder indenfor samme brancher.
Bag UNIVATE står organisationen Symbion, som er ejet
af Københavns Universitet,
CBS og Symbion Fonden
samt af en række private aktionærer. Udover UNIVATE
driver man også iværksættermiljøerne Creators Floor,
Accelerate, Symbion og Cobis andre steder i byen.
På UNIVATE er der opbygget
et miljø omkring virksomheder, som arbejder med ga-

ming og kunstig inelligens.
Udover de mange små startup virksomheder, har IBM
og Alexandra Instituttet også
placeret afdelinger på UNIVATE.
Del af noget større
Peter Munkholm Nielsen
er community Builder hos
Symbion, og for ham er det
vigtigt at UNIVATE tilbyder
meget mere end bare en
adresse med møbler og kaffemaskine.
"Vores lejere bliver en del af
et stærkt community, hvor de
kan samarbejde på kryds og
tværs. Det handler om at den
nye generation på arbejdsmarkedet, de såkaldte millenials, ikke ønsker at 9-17
job i en stor virksomhed. De
kan arbejde overalt, og helst
med deres egne ideer. Men
de vil også gerne være en del

af noget større, og indgå i et
fællesskab, hvor man har det
samme 'mind-set'," forklarede Peter Munkholm Nielsen.
Ansøgningsrunde
Derfor kommer ansøgerne
til UNIVATE også gennem
en optagelsesrunde. De skal
passe ind i mixet af virksomheder og kunne bidrage med
noget til fællesskabet. Er
man inde, deltager man i en
lang række events, foredrag,
julefrokost og fodboldturnering. "Det kan godt være at
man kan arbejder overalt, og
komme i kontakt med hele
verden på nettet. Men det fysiske møde med andre mennesker går aldrig af mode,"
siger Peter Munkholm Nielsen.
Peter Munkholm Nielsen fra Symbion forklarede ØICC-deltagerne om det store start-up milø, som er opstået på
UNIVATE på Søndre Campus i Ørestad Nord.

