
VAR? World Trade Center, Södra Järnvägsgatan 4A, Konferenslokal Washington, Växjö

NÄR? Torsdagen 11 april klockan 08.30-12.30 inklusive fika och lunch

FÖR VEM?För dig som jobbar i eller med offentlig verksamhet och på ett eller annat sätt 
kommer i kontakt med miljö och hållbarhet, exempelvis anställda med ansvar för bespisning 
och service, verksamhetsansvariga inom vård, omsorg och skola, upphandlare, samt miljö-
strateger, -samordnare och miljöombud.

ANMÄLANAnmäl dig senast den 2 april. 

SKROTA SKRÄPET!
- SÅ MINSKAR VI AVFALLET OCH GÖR EN 

STOR MILJÖINSATS I VÅRA VERKSAMHETER.

INBJUDAN

Ingen annan varelse på jorden skapar avfallsberg såsom människan, 
och avfall uppstår även på våra arbetsplatser. Många är duktiga på 
att sortera och återvinna, samtidigt som mycket av vårt avfall skulle 
kunna förebyggas. 
Det pratas alltmer om cirkulär ekonomi och av-
fallstrappan där förebyggande är högsta prioritet. 
Genom att följa avfallstrappan från upphandling 
och inköp till avskaffning kan vi minska svinn 
och skräp och ta hand om det som blir över på 
ett bra sätt. 

Denna föreläsning och workshop syftar till att 
bidra med kunskap och inspiration och att till-
sammans hitta vägar för att minska vårt svinn 
och avfall. 

Låt dig inspireras av Göteborgs Stads framgångsrika arbete med Skrota Skräpet, för vilket de 
2018 belönades med Miljöstrategipriset. Och träffa andra inom region och kommun i Kro-
noberg för att tillsammans ta fram idéer för hur vi ytterligare kan minska svinn och avfall 
för en bättre miljö och en mer hållbar arbetsplats.

ANMÄL DIG 
HÄR >>

https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=260440a8-ecd9-4963-991a-926fce7a855c


PROGRAM
08.30 Välkommen! 
Natalie Hafdelin, Projektledare för Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län, Region 
Kronoberg och Anders Lundgren, Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM) inleder.

08.45 Mindre avfall, plast och engångsmaterial - så gör Göteborgs Stad
Karin Nielsen, processledare för avfallsförebyggande, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Kretslopp och vatten fick 2014 i uppdrag av Göteborgs Stads politiker att arbeta för att fö-
rebygga avfall inom staden. Med hjälp av stort engagemang från anställda inom en rad olika 
verksamheter samt stöd såsom förebyggandecoaching har de lyckats göra Göteborg Stad till 
en föregångare som drastiskt minskat avfallet och därmed klimat- och miljöpåverkan. Karin 
Nielsen berättar om arbetet och vägleder i hur offentliga verksamheter i Kronoberg kan före-
bygga svinn och avfall av olika slag.

09.30 Fika

10.00 Workshop – Så förebygger och minskar vi vårt svinn och avfall 
I denna workshop delas deltagarna in i mindre grupper där varje grupp får identifiera vilket 
svinn och avfall som ofta uppstår i respektives verksamhet. Vi ställer oss sedan frågan varför 
det uppstår och hur vi skulle kunna minska det. Målet är att du har tre idéer med dig hem 
till din verksamhet och arbetsplats att jobba vidare med efter denna dag. Under workshopen 
vägleds deltagarna av Karin Nielsen från Göteborgs Stad och Anders Lundgren från Södra 
Smålands Avfall & Miljö.

11.15 Sammanfattning, frågor och avslutning.

11.30 Lunch på Izakaya Moshi

Detta evenemang anordnas av samverkansprojektet Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar 
län – CRKKL som är Kronoberg och Kalmar läns gemensamma satsning för cirkulär ekonomi 
med syftet att stödja näringslivet och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi 
och därigenom bidra till en hållbar omställning som gagnar både regionernas miljö, tillväxt och 
konkurrenskraft. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region 
Kronoberg och Region Kalmar län.

KONTAKT
Natalie Hafdelin, Region Kronoberg, natalie.hafdelin@kronoberg.se

CIRKULÄR EKONOMI I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN:           I SAMVERKAN MED:


