
Konferensrum Watson, Hotel Tylösand, Halmstad 

16 oktober
19:00–21:00  Leifs Lounge: Get Together och pytt i panna
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 oktober

09:00–09:10 Välkommen och intro
EU direktiv och miljökrav
09:10 – 09:40  Laetitia Reynaud, Intergraf/FTA Europa
09:40 – 10:10   Lagkrav på förpackningar – Vad händer nu? 
 Cathrine Löfgren, Project Manager Sustainability, RISE
10:10 – 10:40  Kaffe och Table Top i ”Nya lobbyn”
Varumärkesägarnas krav på leverantörer 
10:40 – 11:10  Erika Bertilsson, Arvid Nordquist
11:10 – 11:40  Stefan Elm, ICA EMV Designbyrå
Slutstation
11:40 – 12:25   Einar Ahlström,
 Förpacknings- och tidningsinsamlingen,  Motala 
12.30–13:30  Lunch
Genomförda förbättringar
13:30 – 14:00  Elin Swedlund, Holmen
14:00 – 14:30 FFLAM - Fossilfria laminat-en unik testmiljö
 Peter Edberg, Projektledare och innovationsrådgivare,  
 Paper Province
14:30 – 15:00  Kristin Geidenmark-Olofsson, Trioplast
15:00 – 15:30  Kaffe och Table Top i ”Nya lobbyn”
15:30 – 15:45  Kristin Geidenmark-Olofsson, Trioplast
15:45 – 16:15  Sante Conselvan, FTA Europa 
16:15 – 16:30  Frågor och sammanfattning
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19:00  Middag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programmet uppdateras på www.sweflex.com

Välkommen till ett intressant seminarium 
på Hotel Tylösand i Halmstad 

Från klockan 19 står pytt i pannan uppdukad i Leifs Lounge 
på Hotel Tylösand. En avslappnad sammankomst som ger 
dig möjlighet att träffa gamla och nya affärsbekanta. 

Torsdagens seminarium seminarium som fokuserar på 
viktig och aktuell information om kommande lagar och 
direktiv som gäller för förpackningsindustrin inom EU och 
svensk dagligvaruhandel. 

Vilka material och processer kommer man att 
få använda i framtiden? 

Återanvändning och återvinning  
– hur mycket och när?

Vi avslutar seminariedagen med en gemensam middag. 

Varmt välkommen till Tylösand!

Synliggör företaget 
Boka ett bord på Table Top som pågår under hela seminariet. Mini-mässan  
kommer att arrangeras i Nya lobbyn och vara öppen under  
för – och eftermiddagsfika.

Intäkterna från Table Top går i första hand till en stipendiefond och dess ändamål 
är att dela ut stipendier till elever på Brobygrafiska.

Kostnaden för ett Table Top är 3 000 SEK.

Välkommen att boka ett bord redan nu: 
info@sweflex.com

Anmälan och kostnad
Anmälan senast 30 september 2019 till:
info@sweflex.com

Seminariet inklusive lunch, för – och eftermiddags-
fika, lunch och middag är kostnadsfritt för två  
deltagare från varje medlemsföretag.

Kostnad för deltagare utöver två från 
medlemsföretag utgör 2 000 SEK/person.

Icke medlemmar betalar 4 800 SEK/person.

Boende
Bokning av hotellrum på Hotel Tylösand:
bokningsnummer: 2604787. Tel. 035 305 05
bokning@tylosand.se
Boende bokas och betalas av medlemsföretaget.

OBS! Rum finns reserverade fram till 30/8, därefter kan vi 
inte garantera att rum finns tillgängliga. För att vara säker 
att få ett boende på Hotel Tylösand.
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