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Program - Avfallsförebyggande: 
Upplåsningar!
TORSDAGEN DEN 7 MAJ | CAMPUS HELSINGBORG, LUNDS UNIVERSITET, HELSINGBORG

Under dagen utgår vi från avfallsförebyggandets platser och 
politik, där vi diskuterar utifrån praktiska fall och lär oss mer 
om hur svårigheter med avfallsförebyggande kan hanteras 
och lösas. Vi lär oss också mer om att bryta inlåsningar och 
att utveckla utvägar.

MODERATOR

Mikael Cullberg
Mistra Urban Futures

9:30  Registrering och kaffe med smörgås

10:00 – 12:30 Förmiddagen
  Dagens moderator Mikael Cullberg hälsar alla välkomna och presenterar dagens program

  Platsens politiska aspekter
  Richard Ek, Lunds universitet

  Presentationer av olika exempel på att avfallsförebyggande behöver ”ta plats” 
  (Retoy, Malmö; VA Syd, Malmö; ReTuna, Eskilstuna; Hyresgästföreningen västra Sverige)  
  följt av diskussioner i smågrupper och återkoppling i storgrupp 

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 16:30 Eftermiddagen

  Goda exempel på avfallsförebyggande
  Åsa Lindskog, Avfall Sverige

  Presentationer av olika framgångsrika avfallsförebyggandeprojekt  
  (Stena Recycling; Hässleholm Miljö AB; Skitlite, NSR; Köp inte skräp, SYSAV; 
  Kretslopp och vatten, Göteborg)  följt av diskussioner i smågrupper och  
  återkoppling i storgrupp

  Dagen sammanfattas

16:00  Seminariet avslutas

Seminariet organiseras av forskningsprojektet Från avfallshantering till avfallsförebyggande i 
samarbete med Mistra Urban Futures.

ANMÄLAN OCH KONTAKT
Seminarieserien är finansierad av det nationella forskningsrådet FORMAS och deltagandet till se-
minarierna är därför kostnadsfritt. Anmälan är dock bindande då antalet deltagare är begränsat. 
För anmälan av eventuell tillkommande deltagare, kontakta Maria Jylkkä, maria.jylkka@spa.gu.se.

http://www.ism.lu.se/mtp
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PRAKTISK INFORMATION

Plats
Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, 252 25 Helsingborg (se karta nedan)
Seminariet hålls i rum C203 som finns en trappa upp från huvudingången, direkt till höger. 

Ta dig hit med lokaltrafik

Campus Helsingborg finns några hundratals meter söder om Knutpunkten med pendeltåg, buss och färjor.

Ta dig hit med tåg

Kommer du med tåg följer du skyltningen på Helsingborg C (Knutpunkten) mot ”Campus”.

 
Ta dig hit med bil 

Kommer du med bil hittar du Campus Helsingborg enklast genom att ta södra infarten till Helsingborg och 
följa skyltningen mot ”Universitetet”. 


