
AVFALL I NYTT FOKUS
Från teknik till styrmedel 

Malmö 29-30 mars 2017
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BOKA den 29-30 mars 2017 för att ta del av de 
senaste rönen från svensk forskning om resurseffektiv 
avfallshantering och återvinning. 

Under två dagar samlar vi alla viktiga aktörer inom 
avfalls- och återvinningsområdet – det vill säga kom-
muner, beställare, ingenjörer, intresseorganisationer, 
forskare, konsulter, entreprenörer och myndigheter. 

NYHETER OCH WORKSHOPS i viktiga ämnen 
står på programmet. Det blir spännande dagar med 
presentationer, diskussioner, möten och mingel. 

VIKTIGA UTMANINGAR Hur kan vi skapa mer 
resurseffektiva flöden där material nyttiggörs genom 
ökad återvinning och återanvändning?  

Vilka är de viktigaste stegen mot en mer cirkulär 
ekonomi och en energianvändning med minskad 
klimatpåverkan? Och hur skapar vi kretslopp  där 
riskerna med gifter och farliga ämnen minimeras? 
Det är några av frågorna i fokus.

VÄLKOMMEN hälsar arrangörerna Waste 
Refinery, Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska 
miljöinstitutet och RISE. RE:Source är medarrangör 
och tillsammans med Chalmers sponsor för ar-
rangemanget. 

OBS! Sista anmälningsdag för lägsta avgift är 
15 februari 2017. Mer om anmälan hittar du på 
nästa sida.



ALLMÄN INFORMATION
PLATS 
Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, 215 32 Malmö. 
Telefon 040-37 41 00, nordicchoicehotels.se

PRIS
Vid anmälan senast 2017-02-15 gäller priset ”Early Bird”:  
5 650 SEK (exkl. moms).
Vid senare anmälan blir priset 7 100 kronor. 

ANMÄLAN
Anmäl dig via www.sp.se

HOTELLRUM 
Bokning av hotellrum gör du själv, men det finns ett visst 
antal rum reserverade fram till 6 mars. Vid bokning uppge 
211GR002009. Hotellets webbplats nordicchoicehotels.se

KOLLEKTIVTRAFIK 
Du kommer till Hyllie med Pågatågen,  Öresundståg eller med 
stadsbussarnas linjer 6, 8, 33 och 51, regionbussarnas linjer 
150, 170 och 300 samt buss 999 från Köpenhamn.

MIDDAG MED MINGEL
Onsdag 29 mars ordnas gemensam middag. 
Mer information om denna kommer senare.

LÄS MER
Mer information hittar du på webb-
platserna för Waste Refinery och RE:Source.

KONTAKTPERSONER
Inge Johansson, RISE och Waste Refinery
Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
Tel: +46 (0)10 516 58 64
E-post: inge.johansson@sp.se

Maria Ljunggren Söderman, Chalmers
412 96 Göteborg
Tel: +46 (0) 31 772 21 32
E-post: maria.ljunggren@chalmers.se

KONTAKT ADMINISTRATION
Martina Gustafsson, RISE
Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
Tel: +46 (0)10 516 55 32
E-post: martina.gustafsson@sp.se
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