Avfall i nytt fokus
Från teknik till styrmedel
22–23 september 2010, Borås

Boka den 22–23 september 2010 för att ta del av de
senaste rönen från forskningssatsningarna Hållbar Avfallshantering och Waste Refinery. Under två dagar samlar vi alla
viktiga aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet för att
presentera forsknings- och utvecklingsprojekt inom resurseffektiv och hållbar avfallshantering och återvinning.

Mötet vänder sig till dig som arbetar inom avfalls- och

• Effektivare avfallsförbränning
• Nästa generations biologiska processer för avfall
• Förbehandling av organiskt avfall lönar sig
• Hantering och avsättning av rötrester
• Framtida konsumtion, produktion, avfallsmängder
och styrmedel
• Teknikutveckling och nätverk för ökat resursutbyte från avfall
• Hur kan återvinningen av material öka?
• Åtgärder som minskar deponering

återvinningsområdet

Välkommen hälsar Hållbar Avfallshantering
Nyheter inom bland annat följande områden kommer

och Waste Refinery

att presenteras:
• Så kan teknik och styrmedel bidra till en mer hållbar
avfallshantering”
• Användarens perspektiv på avfallshantering

www.wasterefinery.se

www.hallbaravfallshantering.se

www.recycling.se

www.avfallsverige.se

Allmän information
Program

Kontakt

Fullständigt program publiceras på www.hallbaravfallshantering.se och www.wasterefinery.se senast 1 juni 2010. Med
reservation för ändringar.

Information och anmälan till konferensen finner du
på hemsidorna:

Plats
Pulsen Konferens
Kyrkängsgatan 8
501 15 Borås
Vägbeskrivning till Borås och Pulsen hittar du på
www.pulsen.se/konferens.

Anmälan
Anmälan till konferensen, det sociala programmet och
hotellreservationer kan göras via hemsidorna www.wasterefinery.se, www.hallbaravfallshantering.se, www.recycling.
se och www.avfallsverige.se. Anmälan är bindande men
platsen kan överlåtas.
OBS! Sista anmälningsdag för tidig avgift är 5 juli 2010!

www.wasterefinery.se
www.hallbaravfallshantering.se
www.recycling.se
www.avfallsverige.se
Vid allmänna frågor om konferensen, registrering och
hotellbokning vänligen kontakta:
Congrex Sweden AB
Ref: Avfall i nytt fokus 2010
Box 5078
402 22 Göteborg
Telefon: 031-708 60 00
Fax: 031-708 60 25
E-post: avfallinyttfokus@congrex.com
Vid frågor om det vetenskapliga programmet
vänligen kontakta:

Konferensavgift
Avgifterna nedan är exkl. moms och inkluderar tillträde till
konferensen, dokumentation, kaffe och luncher.
Till och med 5 juli

4 700 kr

Efter 5 juli

7 400 kr

Middag
Den 22 september kl 18.30 bjuder Avfall i Nytt Fokus in
till middag med underhållning på Grand Hotell. Middagen
kostar 200 kr och bokas i samband med anmälan till konferensen.

Boende
Congrex har reserverat rum för deltagare på hotell i närhet
av Pulsen Konferens i centrala Borås. Bokning av hotellrum
sker i samband med anmälan till konferensen. Priserna
nedan inkluderar moms och frukost.
Enkelrum/natt

Dubbelrum/natt

First Hotel Grand

1 544 kr

1 744 kr

Scandic Plaza Borås

1 500 kr

1 600 kr

Best Western Hotell Borås 1 432 kr

1 632 kr

Comfort Hotel Jazz

1 320 kr

1 520 kr

Hotel City Borås

984 kr

1 184 kr

Hållbar Avfallshantering
Maria Ljunggren Söderman
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 5302
400 14 Göteborg
Telefon: 031-725 6267
E-post: maria.soderman@ivl.se
Waste Refinery
Evalena Blomqvist
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857
501 15 Borås
Telefon: +46 10 516 50 00
E-post: evalena.blomqvist@sp.se

Med stöd från
Energimyndigheten och Naturvårdsverket

