Välkommen politiker och tjänstepersoner
i Gävleborg och Älvkarleby

Gemensam introduktion av arbetet med nya
Kretsloppsplaner i Gävleborg och Älvkarleby
Tid Onsdagen den 23 oktober, 2019, klockan 9.00 – 15.15
Plats Bollnäs, Kulturhuset
Anmälan Anmäl dig på www.kretsloppsplangavleborg.se
Länk till anmälan http://www.kretsloppsplangavleborg.se/seminarier-43259374
Program Se program på nästa sida.

Välkommen!
Blickarna riktas allt mer på vad vi som kommunal verksamhet
gör för att ta ansvar för och minska sin och invånarnas miljöpåverkan.
Kommunerna i Gävleborg tar tillsammans fram nya kretsloppsplaner för
verksamheternas konsumtion och hantering av material för 2021 - 2025.

Det handlar om hur vi upphandlar material och tjänster,
engångsmaterial vi förbrukar, att vi återanvänder, lagar,
lånar, hyr, äger tillsammans, köper och säljer återbruk.
Det handlar om att öka kunskap om mikroplast och om
att förebygga avfall och minska nedskräpning. För en del
handlar det till att börja med om att sortera förpackningar
till återvinning …
Tillsammans skapar vi fart och får inspiration till
planernas mål och utformning!
Planen är ett lagkrav för alla kommuner och heter i lagstiftningen
”kommunal avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall”. Vi väljer
att kalla den kretsloppsplan för att tydligare berätta vad det handlar om.
Kretsloppsplanen berör de flesta kommunala verksamheter och alla
medborgare.
Tillsammans ska vi skapa en hållbar användning av materiella resurser.
Kom så berättar vi mer!

Program
9.00 Fika och prat med nya ansikten.
9.30 Välkommen!
Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande Bollnäs kommun.
Therese Metz, kommunalråd Gävle kommun.
9.45 Samarbete kring avfallsplanering i Gävleborg
Pär Johansson, projektledare Rangola, Kretsloppsplan Gävleborg.
10.15 Vägledning avfallsplanering och våra nationella utmaningar
Naturvårdsverket
10.30 Internationella, nationella och regionala
utmaningar med cirkulär ekonomi ur ett politiskt perspektiv
Klas Gustafsson, delegationen för cirkulär ekonomi.
11.00 Lunch
12.00 Få oss att känna oss betydelsefulla i
sammanhanget med klimatpåverkan.
Anna Linden, Tankesmedjan Fores

Anna Linden, Tankesmedjan Fores

12.30 Cirkulära affärsmodeller i praktiken
Josefina Sallén, RISE.
13.00 Bensträckare
13.10 Aktuellt i Gävleborg
✓ Strategi för hållbar resursanvändning med fokus på plast. Paula Lenninger, Länsstyrelsen Gävleborg
✓ Metod för bättre sortering i flerbostadshus, Karin Brolin och Mirja Hagström, Gästrike återvinnare
✓ Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, Anna Gustavsson, RISE
✓ Lokal biogasproduktion av matavfall i Gävleborg, Therese Metz, ordförande i Gästrike Ekogas
14.00 Paus
14.15 Goda exempel i vår region
✓ Papperspåse för matavfall i fruktdisken. Eva B Nilsson, Hudiksvalls kommun
✓ Bättre sortering i stadsdelen Nordost. AnnaCarin Söderhielm, Gästrike återvinnare
✓ Fritidsbanken. Linda Wallberg, Fritidsbanken Bollnäs
✓ Sortering i kommunala fastigheter. Ida Blomqvist, Borab
14.50 Nyttoeffekter
Pär Johansson, projektledare Rangola, Kretsloppsplan Gävleborg
15.00 Tack för idag!
Therese Metz och Marie Centerwall
15.15 Hemfärd.
Vi ses!
/Regionala arbetsgruppen för kretsloppsplaner i Gävleborgs och Älvkarleby kommuner.

www.kretsloppsplangavleborg.se Tillsammans skapar vi en hållbar användning av materiella resurser.

