INBJUDAN FRUKOSTSEMINARIUM - 9 NOVEMBER 2018

Plast och mikroplast – lösningar och
framtida utmaningar
Plast är för många en självklarhet i vardagen och dess egenskaper har på ett flertal sätt
hjälpt oss människor till ett bättre liv. Dock orsakar plasten även stora problem om den
hamnar på fel plats, ute i naturen och i våra hav. Därför är det viktigare än någonsin att vi
tillsammans hittar vägar för en mer hållbar hantering av plast och mikroplast.
ÅF Infrastructure, Cradlenet Syd, Hållbar Utveckling Skåne och Länsstyrelsens nätverk ”Tänk
om plast” bjuder in dig som arbetar inom det offentliga med strategiskt ledarskap,
upphandling, miljö, VA och avfall till ett frukostseminarium om plast och mikroplast. På
seminariet kommer nutida och framtida utmaningar att belysas och diskussion kommer
föras om möjliga lösningar. Genomförda och kommande studier och projekt, samt olika
former av lösningar, kommer presenteras av ÅF, kommuner och ”Tänk om Plast”. Några
frågor som kommer besvaras är hur man får en plastsmart arbetsplats, hur man hanterar
plastfrågan i en handlingsplan samt hur man kan implementera dagvattenlösningar för
konstgräsplaner.
I slutet av seminariet sker en paneldiskussion med talarna där du är välkommen att ställa
frågor och skapa intressanta diskussioner.
Begränsat antal platser – anmäl dig i god tid!
Tid: Fredag den 9 november, kl. 8.00–10.00. Vi bjuder på veganska frallor och kaffe!
Plats: ÅF, Hallenborgsgata 4, Malmö
Anmäl dig till cornelia.hartman@afconsult.com. Även frågor och funderingar mailas dit.
Sista anmälningsdag är 26 oktober.
År 2015 antogs Agenda 2030 och sjutton hållbarhetsmål av FN:s medlemsländer. Mål 14 ”Hav och marina
resurser, har delmålet: By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular
from land-based activities, including marine debris. Även mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”
inkluderas i arbetet med mikroplaster. För att nå målen och delmålen måste samtliga aktörer ta ansvar för
frågan och arbeta långsiktigt.

