
PLASTEN I VÅRA FÖRPACKNINGAR I 
 
Åsa Domeij 
Axfood visar vägen med sin plaststrategi 
Åsa kommer att fokusera på huvudbudskapet ”Rätt plast på rätt plats”, dagligvaruhandelns 
utmaningar med att gå över till plast som går att materialåtervinna samt behov av 
information om tillsatta kemikalier i plast för handeln. 
 
 

Madelene Breiling, Löfbergs 
Kafferosteriet Löfbergs mot en hållbar cirkulär plastanvändning 
Kafferosteriet Löfbergs strävar efter att vara 100% cirkulära 2030, och som en del i detta 
bara använda förpackningar med återvunnet eller förnybara material som kan 
materialåtervinnas. Madelene berättar mer om hur de arbetar med att utveckla nya 
kaffeförpackningar från förnybart, designa för återvinningsbart, förbättra hållbarheten och i 
slutändan gå mot en cirkulär ekonomi. Hon berättar mer om ett av de senaste projekten – 
med lyckade pilottester och resan mot att implementera kaffeförpackningar tillverkade av 
mjukplast i LDPE monomaterial. 
 
 
Andreas Malmberg  
Rätt sorts plast i din förpackning  
På Trioworld är vi övertygade om att plast kan göra världen tryggare och hälsosammare för 
alla. Vi strävar efter att göra transporter och livsmedel säkrare, jordbruket smartare, 
förpackningar mer effektiva och skyddet inom sjukvård optimalt. Men plastanvändningen 
måste bli cirkulär. Tillsammans med våra kunder och leverantörer tänjer vi på gränserna för 
vad som är möjligt att göra med återvunnen plast. Frågan vi ställer oss när förändringen 
efterfrågas av kunder, organisationer, myndigheter och samhället i stort är: Vad kan vi göra, 
som företag och som del av plastindustrin, för att få en än snabbare utveckling inom cirkulär 
plast? 
 
 
Anette Löhnn  
Mer hållbara förpackningar redan idag 
FTI och dess ägare, till exempel Svensk Plaståtervinning, bidrar till att fler och fler företag 
som omfattas av producentansvaret för förpackningar kan ta sitt ansvar – i hela kedjan – 
från val av design, via insamling till återvinning. Anette ger bland annat exempel på hur var 
och en kan göra sina förpackningar mer återvinningsbara, redan idag! 
 


