CIRKULÄRA KRONOBERG
OCH KALMAR LÄN

SKROTA SKRÄPET

– MINSKA AVFALL I PRAKTIKEN!
DEN 11 NOVEMBER I PUKEBERG

Under våren bjöd vi in till en träff om hur vi minskar avfallet inom och i anslutning till våra
offentliga verksamheter. Intresset var stort och vi identifierade tillsammans vilket avfall som
uppstår, varför det uppstår och hur vi skulle kunna minska det. Nu fortsätter vi med en uppföljning. Välkommen till Skrota skräpet – Minska avfall i praktiken, oavsett om du deltog på
vårens träff eller ej. Vi kommer att repetera vad som kom upp under Skrota skräpet del 1.
Syftet med träffen är att vi tillsammans ska ta ett steg till och hitta sätt att minska avfallet i
praktiken. Ni får möjlighet att göra en fördjupning i era verksamheter, diskutera med
deltagare från andra organisationer och att skissa på en handlingsplan för minskat avfall och
svinn i er verksamhet.
Träffen leds av Maria Larsson på Marla Miljödialog. Maria har en lång erfarenhet av att
arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor inom offentliga verksamheter, både som anställd
och konsult. Hon har bland annat lett arbeten för avfallsförebyggande i kommunala verksamheter. Maria kommer att berätta om utmaningar och framgångsfaktorer för att minska
avfallet och leder därefter dagens grupparbete.

PROGRAM FÖR DAGEN

•
•
•
•

Att arbeta systematiskt med att minska avfall.
Hur lyckas ni minska avfallet?
Vad kan ni göra för att minska ert avfall?
Skissa på en egen handlingsplan.

VAR?

Mötesplats Pukeberg, Sliperiet, Pukebergarnas väg 61,
Nybro.
Det kommer finnas möjlighet att få skjuts mellan Nybro
station och Pukeberg. Vänligen kryssa i rutan för transport
i anmälan om du är i behov av det. Vi kommer då att
kontakta dig för mer information.

NÄR?

Måndag den 11 november 2019 klockan 09.00-13.00
inklusive fika och lunch.

FÖR VEM?

För dig som jobbar i eller med offentlig verksamhet och på
ett eller annat sätt kommer i kontakt med miljö och
hållbarhet.

ANMÄLAN

Anmäl dig senast den 4 november.

VÄLKOMMEN ATT
ANMÄLA DIG HÄR >>

KONTAKT

Antje Schreyer, Region Kalmar län
0480 44 83 37
antje.schreyer@regionkalmar.se

