
Vi står inför stora utmaningar; befolkning-
en växer och ökad ekonomisk aktivitet sliter 
på vårt jordklot som blir allt tröttare. Vår 
utmaning över alla gränser är en hållbar 
utveckling och en ekonomi som bygger på 
ett kretslopp – en cirkulär ekonomi som sä-
kerställer att resurser används effektivt och 
mängden restprodukter som inte kan åter-
användas blir minimal.

I samband med Scanpack den 24 oktober 
arrangerar Sweflex ett halvdagsseminari-
um som sätter allt ljus på utmaningar och 
möjligheter inom retur-/deponisystem, 
strategiskt företagsfokus på återvinning, 
ny tryckforms-/filmrengörningsmetod och 
tryckfärgsutveckling. Föredragshållarna är 
representanter från bland annat Tetra Pak, 
Polymount, Siegwerk, Naturvårdsverket, 
2050 med flera.

Årets höstmöte fokuserar på
återvinning, återanvändning och förnyelsebart! 

Väl mött i Göteborg den 24 oktober!
Göran Dahl

Sweflex ordförande
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Registrering och lunch

Intro 
Göran Dahl, Sweflex

Inledning: Cirkulär ekonomi,
men vad betyder det?  
Stina Blombäck,
f.d. hållbarhetsdirektör Billerud Korsnäs

Sortera förpackningar/återvinna  
TOMRA

Paus,
förfriskningar

Plate and film cleaning/ recycling  
Stefan Kraft, 
Business Development Manager, 
Polymount International 

Ink and ink handling
Per-Åke Forsvall, Siegwerk

Återvinna förpackningar
Helena Lindh, 
Environment Executive
Tetra Pak

Deponi restmaterial
Helen Lindqvist, 
Kretsloppsenheten, 
Naturvårdsverket

Miljötänk för varumärket
Malin Forsgren, 2050

Avslut och tack
Göran Dahl, Sweflex

Middag

Seminariet inkluderar lunch, middag och fritt 
inträde till Scanpack den 24 och 25 oktober.
Seminarium inklusive middag
Anmälan till seminariet inkl. middag senast 
20 september. Anmälan till middagen är 
bindande och Sweflex kommer att debitera 
kostnaden för uteblivet deltagande 
på middagen.
Endast seminarium
Anmälan om deltagande endast på seminariet 
är sista anmälningsdag 8 oktober.
Anmälan till: info@sweflex.com
Kostnadsfritt för två deltagare/medlemsföretag 
i Sweflex.
Kostnad för deltagare utöver två från 
medlemsföretag utgör 1 200 kr/person.
Seminariekostnad (inkl. lunch och middag) för 
icke medlemmar: 4 000  kr/person.
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