
Vi på tidningen Recycling lanserar nu ett nytt webbsänt livekoncept,
Recycling@Stage. Där sätter vi fokus på och lyfter fram aktuella, ibland
kontroversiella, frågor och ämnen med gäster som har kunskapen,
engagemanget och viljan att påverka och driva utvecklingen framåt. 

Premiär blir det 8 april och då tar vi oss an den handlingsplan för övergången till en 
cirkulär ekonomi som regeringen nyligen presenterat. Handlingsplanen innehåller många 
saker som är intressanta att diskutera, till exempel kvotplikt för andel återvunnen råvara, 
krav på cirkularitet vid offentliga upphandlingar, utvinning av metaller och mineral ur sekun-
dära källor och åtgärder för att stävja brottslighet på avfallsområdet. 

Vi kan utlova en intressant diskussion när en namnkunnig panel, bland annat bestående 
av Avfall Sveriges vd Tony Clark, Återvinningsindustriernas dito Viveke Ihd och Åsa Domeij, 
hållbarhetschef vid Axfood och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi frågas ut av 
vår moderator, Per-Stefan Gersbro.

Mer info hittar du på recyclingnet.se/recyclingatstage där du  
också kan anmäla dig. Tveka inte, utan gör det redan idag!

Peter Olofsson, chefredaktör Recycling

Arrangör:

Tony Clark
vd Avfall Sverige

Åsa Domeij
hållbarhetschef,Axfood och 

ordförande i Delegationen för 
cirkulär ekonomi

Viveke Ihd 
vd Återvinningsindustrierna

Recycling@Stage leds av Per-Stefan 
Gersbro, med mer är 30 års interna-
tionell erfarenhet från förpacknings-
branschen, sedan flera år uppskattad 
talare och moderator och fristående 
konsult i det egna företaget Paccedo.

Bli Partner till Recycling@Stage!

Som partner får Du denna synlighet;

• Er logotyp i all marknadsföring om eventet!
•  En voiceover med Er logotyp i inledning av 
 sändningen;  Dagens Recycling@Stage presenteras 
 av - xxx inklusive en  mening/payoff om Er.
•   Möjlighet till kort film, 30 sekunder, i det digitala  

”väntrummet” innan webbsändingen startar.
•  Vi kommer att ha max 3 Partners.

Pris: 15 000:-

Vill du bli vår partner under 2021.
Kontakta oss:
Jerker Evaldsson • tel 070-975 99 40,
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se

Panelsamtal om handlingsplanen för cirkulär ekonomi


