
Introduktion - Så jobbar vi tillsammans för en hållbar besöksnäring i Blekinge
Johan Nilsson, Region Blekinge och Simone Wenzel, Blekinge Arkipelag 

Diskussionsövning 

Cirtoinno - Ditt företag kan få stöd i ert hållbarhetsarbete
Katrine Svensson, Energikontor Sydost 

Fika 

Cirkulär ekonomi - Vad innebär cirkulär ekonomi för företag? Hur kan cirkulär ekonomi    
utveckla företag i besöksnäringen? 
Tobias Jansson, Circulareconomy.se 

Energipaus 

Swedish welcome - Hållbarhet i praktiken, så hållbara är företagen i Blekinge! Tips på åtgärder.
Kim Ross, Swedish Welcome 

Goda exempel, några företag berättar som sitt arbete 

Introduktion ”Inkognito lunch” Analys av hållbarhet och gästupplevelse av lunchen
Kim Ross, Swedish Welcome 

Inkognito lunch 

Diskussion om ”Inkognito lunch”. Från ord till handling. 

Workshop: Vilka konkreta aktiviteter vill jag genomföra i mitt 
företag? Hur går vi vidare? (Fika under workshopen)
Torun Israelsson, Energikontor Sydost och Simone Wenzel, Blekinge Arkipelag

Slut på dagen

Välkommen på workshop! 

Gör dig redo inför framtiden - hållbart företagande i praktiken!

Tid Innehåll

Tillsammans kan vi utveckla Blekinge till en destination med hållbara företag! 
Med denna workshop vi vill ge ditt företag inspiration för att utveckla eller fördjupa 
ert hållbarhetsarbete.

Datum och tid: 5 oktober 2018 kl 8:30 – 15:30 
Plats: Äggaboden, Gärestads bygata 16, Ronneby

För dig som driver företag eller arbetar inom företag i besöksnäringen 
i Blekinge och vill utveckla ert hållbarhetsarbete.
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Utbildningen är kostnadsfri. 
Anmäl dig senast 28 september på länken: simplesignup.se/event/137120

https://www.simplesignup.se/event/137120


Dagens huvudföreläsare

Tobias Jansson har ägnat de senaste tio åren åt att kommunicera och 
paketera miljöfrågor på ett attraktivt och inspirerande sätt. Tobias var 
med och grundade det gröna livsstilsmagasinet Camino 2006, och var 
tidigt ute med att engagera sig för cirkulär ekonomi i Sverige. Sedan 
2012 har han hållit uppskattade inspirationsföreläsningar och workshops 
om cirkulär ekonomi, cirkulära affärsmodeller och design.

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit mark. Löftet är 
ökad affärsnytta genom att materiella resurser används mer effektivt, 
genom smartare återvinning och nya affärsmodeller. Tobias kombinerar 
teori med mängder av exempel från näringslivet. Under sitt föredrag ger 
han dig en inspirerande inblick i vilka möjligheter cirkulär ekonomi kan 
innebära för att göra ditt företag mer hållbart.

Kim Ross är rådgivare på Swedish Welcome och specialiserad på 
rådgivning inom hållbar besöksnäring. Med över 20 års erfarenhet från 
besöksnäringen i Visit Skottland och Skandinavien har Kim haft nära 
samarbete med mer än 2500 turism företag. 

Hon ger objektiv rådgivning och skräddarsydd utveckling genom de  
inkognito bedömningsmodeller, som används av Swedish Welcome.  
Under 2018 har hon bland annat besökt 13  blekingska företag i  
besöksnäringen. Besöken har gjorts ”under cover incognito” för att se 
hur man som besökare upplever företagets hållbarhetsarbete. 
Företagen har fått feedback på upplevelsen och förslag på förbättringar. 
Några företag inom Kims kontaktnät kommer att vara med under dagen 
och berätta om sitt arbete.

Dagen arrangeras av:


