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VB: Vad du inte vill missa vid Avfall Sveriges årsmöte

Välkommen till

Avfall Sveriges årsmöte 2020
Avfall Sveriges årsmöte, avfallsbranschens största mötesplats, bjuder i år in till Malmö, pärlan i
Öresundsregionen. Avfallsbranschens roll i samhällsplaneringen, för utvecklingen av en
cirkulär ekonomi och för att nå de globala hållbarhetsmålen är frågor som kommer att
diskuteras.
Och missa inte vårens stora tillställning, som ger möjlighet att träffa leverantörer, lära sig hur
det fungerar i praktiken och att nätverka med branschkollegor.
När: 2–3 juni 2020, dagen före-träff 1 juni
Var: Malmömässan, Malmö

Anmäl dig

Ett aktuellt tema på programmet är avfallshanteringens plats i det cirkulära samhället, vilket
är ett högintressant ämne för både politiker och tjänstemän, på nationell och lokal nivå. Vi
följer de cirkulära flödena längst hela avfallshierarkin, såväl på varje steg som i hierarkin i dess
helhet. Avfall Sveriges och kommunernas arbete med de globala hållbarhetsmålen är också ett
tydligt bidrag till utvecklingen av det cirkulära samhället.
Det blir en blandning mellan politik och praktik, anföranden och diskussioner.
Under årsmötesförhandlingarna ges medlemmarna möjlighet att påverka och ta del av
information om Avfall Sveriges budget och avgifter. En höjdpunkt är den aktuella
lägesrapporteringen kring omvärldsfrågor, som presenteras av Avfall Sveriges vd.
Årsmötet hålls på Malmömässan, vilket ger utrymme för en stor avfalls- och
återvinningsutställning. Utställningen hålls inomhus.
I sedvanlig ordning bjuds det på studiebesök redan dagen före själva årsmötet, dvs 1 juni. En
speciell nätverksträff för förtroendevalda anordnas också.
Hjärtligt välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2020, på Malmömässan i Malmö!

Ur programmet
Måndag den 1 juni – Dagen före-aktiviteter
11.00-16.00

Nätverksträff, Avfall Sverige Yngre
14.45-17.00

Fyra studiebesök i den hållbara staden att välja bland:
• En guidad cykeltur med stopp vid innovativa avfalls- och dagvattenlösningar
• Rundvisning av Sysavs anläggningar för sortering av slagg och textilier
• Besök på Kretseum, navet för VA SYDs pedagogiska verksamhet
• Guidad vandring genom Malmö och dess spännande historia
18.00-19.00

Träffpunkt för förtroendevalda: Att upphandla eller inte – det är frågan!
19.00

Dagen före-träff med mingel, Rådhuset

Tisdagen den 2 juni
8.00

Registrering och kaffe, utställningen öppnar.
9.30

Avfallshanteringens plats i samhället:
• Så kan avfallsfrågorna försäkras en plats i kommunens planprocess
• Tyréns presenterar en färsk studie, diskussion med Boverket, kommuner och arkitekter
• Utdelning av pris till Bästa avfallskommun
• Utdelning av Avfall Sveriges stipendier

12.00

Lunch och besök på utställningen
13.30

I brännpunkten: Cirkulär avfallshantering och Avfall Sveriges framtid
• Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar
• Aktuella avfallsfrågor i Sverige och Europa på 20 minuter, Avfall Sveriges vd
Tony Clark
• Från Ecodesign till deponering – allt ingår i den cirkulära ekonomin
16.30

Avslutning
19.00

Middag på Slagthuset, Malmö

Onsdagen 22 maj
9.00

I fokus - brännande avfallsfrågor:
• Nya styrmedel och hjälpmedel: utredningar, spårbarhetssystem och invasiva arter
• Så bidrar avfallsbranschen till de Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030
• Ett gemensamt skyltsystem ska lanseras – nu händer det!
• Inspirationsföreläsning: Tid för tillit och trygghet, Bodil Jönsson, professor emerita
12.40

Lunch och avslutning

Anmäl dig

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall
Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner.
Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är ”Det finns
inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att avfall
som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.
040 - 35 66 00, info@avfallsverige.se
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