FRUKOSTMÖTE 2

CIRKULÄR EKONOMI

- en balanserad tillväxtmodell?
Tisdag 30 april 2019 kl. 07.30-09.00
STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Cirkulär ekonomi är numera på mångas läppar, ett buzz word
det är lätt och inne att svänga sig med. Men hur fungerar
egentligen den cirkulära ekonomin som modell? Och vilka frågor
glömmer vi att formulera som ställer modellen mot väggen?
Under frukostmötet vill vi bli klokare på
den cirkulära ekonomin som en ekonomisk
modell. Tobias Jansson kommer att guida
oss genom cirkulär ekonomi med Cradle to
Cradle som filosofisk utgångspunkt. Han
menar att vi, i vårt miljöarbete, måste lära
oss att maximera det positiva istället för att
bara minimera skadan. Annars kan vi inte
skapa ett samhälle som är i samklang med
ekosystemen. För Tobias är kärnan i den
cirkulära tanken, att skapa processer som

är regenerativa, alltså processer som byggs
upp och förbättras över tid.
Hervé Corvellec kommer att vända på fler
än en sten kring den cirkulärekonomiska
modellen. Han tar särskilt upp frågan om
modellen är en ekonomisk eller en materiell
modell, och frågan om varför den plötsligt
blivit så populär. Hervé frågar sig hur
den cirkulära ekonomin förhåller sig till
hållbarhet, och vad modellen glömmer att
ta upp.

PROGRAM
Moderator: Ann Nerlund
07.30 Frukostmacka och kaffe
07.45 Välkommen
Ann Nerlund, miljöpedagog, Sysav
Ann håller till vardags föreläsningar kring temat
”avfall, konsumtion och hållbar utveckling”. Sambandet
mellan avfall och tillväxt har länge varit uppenbart för
avfallsbranschen.
07.50 Cirkulär ekonomi
– vi behöver en regenerativ ekonomisk modell
Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare som
driver CircularEconomy.se
08.15 Är den cirkulära ekonomin en ekonomisk eller en
materiell modell?
Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi, Institution
för service management och tjänstevetenskap, Lunds
Universitet, Campus Helsingborg
08.40 Diskussion och frågor från publiken
Ann Nerlund, modererar diskussionen och fördelar frågor
till Tobias Jansson och Hervé Corvellec.
09.00 Slut
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communication@sbhub.se
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KOSTNAD: Ingen kostnad.
No-show debiteras dock
med 300 kr.

