
HUR KAN FÖRETAG OCH SAMHÄLLE
VÄXA AV EN CIRKULÄR EKONOMI?
30 JANUARI KL. 9.30- 15.00 I KALMAR

EN DAG OM HUR FÖRETAG OCH SAMHÄLLE VÄXER AV OCH MED 
EN CIRKULÄR EKONOMI – MED SÄRSKILT FOKUS PÅ KRONOBERG
OCH KALMAR LÄN.

Konferensen riktar sig till dig som är verksam inom näringslivet eller 
offentlig verksamhet med intresse av cirkulär ekonomi och hållbarhet.

DAGEN
    Åsa Domeij, Ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi. 
Åsa talar om Sveriges förutsättningar att ställa om till cirkulär ekonomi, hur den nationella 
delegationen arbetar för att det ska bli verklighet och hur hon ser på näringslivets såväl som 
den lokala och regionala aktörers roll i omställningen. 

    Glenn Mattsing, biolog, äventyrare och entreprenör inom cirkulära affärer.
Glenn berättar om historien och drivkrafterna bakom projektet Print the Future samt Sculptur - 
världens första möbelföretag med 3D-tillverkning där alla produkter är g jorda av återvunnet 
material och är helt återvinningsbara.

    Praktiska exempel: Lokala företag och verksamheter visar hur de arbetar cirkulärt där innovation och nya affärs- 
och verksamhetsmodeller leder till hållbarhet, lönsamhet och konkurrenskraft. 

    Cirkulära Kronoberg och Kalmar län - som anordnar dagens konferens - berättar om genomförda 
insatser hittills och öppnar upp för tips och synpunkter till kommande arbete för att stötta näringsliv och 
offentliga aktörer i omställningen till cirkulär ekonomi.

    Panelsamtal – Hur gör vi för att växa av och med en cirkulär ekonomi? Nationella, regionala och lokala perspektiv 
möts med företrädare för delegationen för cirkulär ekonomi, region, kommun och företag.

Dagen anordnas av projektet Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län (CRKKL) och är kostnadsfri.
Vi bjuder på fika och lunch.

Antalet platser är begränsade! Sista anmälningsdag är den 23 januari. 
Vi återkommer med lokal. Välkommen! 

CIRKULÄRA KRONOBERG 
OCH KALMAR LÄN

ANMÄL DIG HÄR >>

https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=55f97bff-8a19-4dc3-aeb2-6364e918c839


MER OM DAGENS HUVUDTALARE
Åsa Domeij, Ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi
Sveriges regering beslutade 2018 att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi i syfte att 
nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och 
biobaserad ekonomi. Som ordförande för delegationen valdes Åsa Domeij, hållbarhetschef 
på Axfood. Åsa har tidigare arbetat som agronom på bland annat Sveriges Lantbruksuni-
versitet och varit politiker och riksdagsledamot med uppdrag såsom vice-ordförande för 
riksdagens miljö- och jordbruksutskott. 

Åsa kommer bland annat att tala om Sveriges förutsättningar för att ställa om till cirkulär 
ekonomi, hur den nationella delegationen arbetar för att det ska bli verklighet och hur hon 
ser på näringslivets såväl som lokala och regionala aktörers roll i omställningen. 

Glenn Mattsing, biolog, äventyrare och entreprenör inom cirkulära affärer
Glenn är VD för SCULPTUR, världens första möbelföretag med storskalig 3D-print-
teknik. De jobbar dessutom med råvaror från återvunnet material – och alla produkter är 
helt återvinningsbara. Att ta vara på material som blivit avfall, i synnerhet plast, var en idé 
som föddes under en expedition runt Svalbard med roddbåt. Långt uppe bland ismassorna 
och långt från mänsklig civilisation fann Glenn och kompanjonen Sören Kjellkvist mängder 
av plast. Sommaren efter byggde de en flotte – Trash-Tiki – av plastskräp som de 
seglade från Trosa till Visby där de anlände mitt under Almedalsveckan för att upp-
märksamma beslutsfattare om nedskräpningen av våra hav. 

Sedan dess har idén bakom SCULPTUR blivit till verklighet och Glenn har också startat 
Print the Future, ett helt unikt projekt med syfte att öka attraktionskraften för regioner 
och öka samhällets omställning till cirkulär ekonomi där människor kan leva mer hållbart.
 
Glenn kommer bland annat berätta historien och drivkrafterna bakom SCULPTUR och 
Print the Future och hur han ser på sin roll som entreprenör i en cirkulär ekonomi.

KONTAKT
Natalie Hafdelin, projektledare Region Kronoberg 
0470 58 33 06 
natalie.hafdelin@kronoberg.se 
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Antje Schreyer, Region Kalmar län
0480 44 83 37
antje.schreyer@regionkalmar.se


