Välkommen politiker och tjänstepersoner
i Gävleborg och Älvkarleby

Hållbar plastanvändning och minskad nedskräpning
En seminariedag inom arbetet med nya kretsloppsplaner (avfallsplaner)
i Gävleborg och Älvkarleby
Tid Onsdagen den 29 januari, 2020, klockan 8.30 – 15.30
Plats Gävle konserthus, Bo Linde salen
Länk till anmälan Anmälan till seminarium 29 januari (finns på www.kretsloppsplangavleborg.se)
Sista anmälningsdag 23 januari
Program Se program på nästa sida.

Välkommen!

Varför är det viktigt att arbeta med en hållbar plastanvändning? Och hur kan vi förebygga
och minska nedskräpning?
Välkommen till en heldag, med en förmiddag som ger dig ökad kunskap om plast och hur du kan
arbeta för en hållbar plastanvändning i din organisation! Vi lanserar Länsstyrelsens nya Strategi för
hållbar plastanvändning och presenterar erfarenheter och resultat från projektet Jakten på plasten.
En förmiddag med konkreta tips som kan spara både miljö och kostnader.
På eftermiddagen skiftar vi fokus till utmaningen att minska och förebygga nedskräpning. Hur kan
kommunerna nå framgång i att förändra beteenden? Varför är skräpplockardagarna en så viktig
kampanj? Och hur gjorde U23 EM i friidrott för att bli ett hållbart event i världsklass?
Att arbeta med hållbar plastanvändning och nedskräpning är värdeskapande och relevant för många
olika aktörer, både i offentlig och privat sektor i många olika roller. Från inköp, förskola och skola,
samhällsbyggnad och besöksnäring, till fastighetsägare och näringsliv. Samarbete och samverkan är
framgångsfaktorer.
Du väljer själv om du vill delta hela dagen, eller endast förmiddag alternativt eftermiddag.
Hoppas vi ses!

Program
Välkommen till en förmiddag med fokus på plast. Arrangör: Högskolan i Gävle & Länsstyrelsen Gävleborg
8:30-9:00

Fika och mingel

9:00-9:30

Introduktion till de två plastprojekt som har varit i länet under året; Jakten på plasten och
Plaststrategin. Presentation av deltagare samt resultat.
Anna Högberg, projektledare Jakten på plasten &Anna Sjöström, Tyrens

9:30-9:45

Viljeriktning för länet, mål och åtgärder för en hållbar plastanvändning
Anna Sjöström, Tyrens & Karolina Pehrsson, Visionskontoret

10:00-10:45 Jakten på plasten- projektet deltagarna berättar om sitt arbete
10:45-12:00 Inspirerande föreläsning Helbildstudio
Josef & Martin Sjönneby, Helbildstudio
12:00

Lunch
(Deltagare som anmält lunch äter på restaurang Gourmet Blå)

Välkommen till en eftermiddag med fokus på att förebygga och minska nedskräpning
Arrangör: Regionala arbetsgruppen för kretsloppsplaner i Gävleborgs och Älvkarleby kommuner.
13:00

Inledning
Karolina Pehrsson, Visionskontoret

13:15

Nedskräpning nytt mål för Kretsloppsplanen
Pär Johansson, Rangola

13:30

Håll Sverige rent berättar om skräpplockardagarna 2020 och
Index för Årets håll Sverige rent kommun.
Anna Lilja, projektledare Håll Sverige rent

14:00

Fika

14:20

Nedskräpning och beteendeförändring, insikter från projektet Håll Gävle rent
Karolina Pehrsson, Visionskontoret

14:45

Så skapade vi ett hållbart event, erfarenheter från U23 EM i friidrott i Gävle
Rebecca Fältström, Arena Manager Gavlehov &
Anette Noack, kommunikatör Gästrike återvinnare.

15:15

Sammanfattning och avslut

15:30

Hemfärd

Varmt välkomna!

www.kretsloppsplangavleborg.se

