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VÄLKOMMEN TILL EN FÖRMIDDAG FÖR 

HÅLLBARHET OCH NYA AFFÄRER

PROGRAM
08.30-09.00 Registrering, fika och mingel bland de 17 
hållbarhetsmålen och utställningen med lokala företagare.

09.00 Välkomna!  
Johan Österberg, moderator Andreas Narsell

09.10 Svenska företag tar täten
Tina Robertsson, Director Sustainable Performance, 
The Absolut Company, Pernod Ricard
Trots ett välkänt varumärke vet få om att vodkan pro-
duceras på en enda plats, i ett av världens mest energi-
effektiva och klimatsmarta destillerier, i skånska Åhus. 
Produktionen har varit lokal och byggts upp kring en 
produktionsfilosofi kallad ”One Source, One Community”.

09.55 Hållbart företagande – tjäna pengar och följ 
agenda 2030!
Christoffer Enander, affärsutvecklare Sparbanken Syd
Varför är hållbarhetsfrågor relevanta för alla typer av 
företag? Hur kan du genom ditt fond- och pensionspa-
rande göra en viktig skillnad i omställningen till ett mer 
hållbart samhälle? Trendspaning främst inom bilindu-
strin och energisektorn! 

10.25 Utställning, nätverkande, kaffe

11.10 Spiralekonomi, framtiden behöver det vi redan 
har, Oscar Hugoson, Scanfill
Plast, en produkt som är både hatad, älskad, debatterad 
och med enorma möjligheter. Ett företag som verkar både 
lokalt och globalt. Hur arbetar Polykemi Group för att 
vara i framkant när det gäller forskning och ligga steget 
före när det gäller efterfrågan av hållbart material.

11.40 Tillväxt Syd presenterar ”Årets Framtidssäkrare”

11.50-12.00 Vad händer nu? Avslut kl 12.00

ANMÄL DIG HÄR! Max 120 deltagare

Denna förmiddag handlar om affärsutveckling kopplat till de globala hållbarhets-
målen. Här träffar du allt från världsledande varumärken till lokala företag som 
visar på den konkreta affärsnyttan med att använda hållbarhet som en del i 
utvecklingen. Låt dig inspireras!

Utställning med lokala 
företag som visar hur de 
arbetar med de globala 
målen.

Arrangeras med stöd av Sparbanken Syds stiftelse

https://fs23.formsite.com/Ystadweb/form26/index.html?1570456911271

