
På andra dagen av konferensen CSR North arrangerar 
Sustainable Business Hub ett inspirationsseminarium under 
rubriken ”Hur kan man använda miljöteknik i sin CSR-strategi?” 
Seminariet inleds med presentationer från organisationer som 
använder miljöteknik i sin verksamhet för att nå sina miljömål, 
därefter kommer innovativa företag att pitcha sina lösningar för 
att ge dig nya idéer på vad du kan göra för att spara pengar och 
energi i din organisation.

Förmiddagen avslutas med ett studiebesök på E.ONs 
konceptbyggnad Hållbarheten i Västra Hamnen.

Seminariet är kostnadsfritt.

För hela konferensprogrammet och anmälan gå till  
www.csrnorth.org
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”Hur kan du använda miljöteknik i din 
CSR-strategi?
Fredag 4 oktober kl. 09.00-12.30
Cleantech Business Center, Nordenskiöldsg 17, Malmö

Välkommen till ett seminarium under rubriken



PROGRAM  
– Miljöteknik i CSR-strategi
4 oktober kl. 09.00-12.30
Cleantech Business Center 
Nordenskiöldsg 17, Malmö

09.00 Välkommen

09.15 Hur når man verkliga miljöresultat I sin verksamhet? 
Diskussion ledd av 

 Håkan Knutsson, Sustainable Business Hub

09.30 Malmö, föregångskommun inom miljöteknik
 Lena Persson, Malmö Cleantech City

09.45 CSR med hjälp av teknik & innovation
 Catja Appelros, Head of Corporate Sustainability, E.ON Sverige AB

10.00 Företagspresentationer – tänk nytt!

 Störningsfri energibesparing
 Henrik Hemark, NFO Drives

 Green Furniture Sweden – Visible & Functional CSR
 Johan Berhin, designer & founder

 Grön resplan – ett sätt att få hållbara resor och transporter 
som en integrerad del i företagets CSR-strategi 

 Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector Traffic AB

 Automagisk hållbarhetsredovisning - AVTRYCK frigör tid för 
proaktivt miljöarbete

 Fabian Hagman, Presis

 Förnybar energi med förnybara material
 Morgan Widung, InnoVentum

11.00 Studiebesök på Hållbarheten, E.ONs nya bostäder

12.30 Slut
 

För frågor om seminariet, kontakta Johannes Brundin 
e-post: johannes.brundin@sbhub.se 
tfn: 0766-34 73 46 .



Vi utgår från konferenslokalen Cleantech Business Center och åker buss till  
Hållbarheten. För dig som tar dig dit på annat sätt kommer här vägbeskrivning.

Klyvaregränd 5, Malmö. 
Obs! Gatan finns ännu inte utsatt och med på kartor, så taxichaufförer får inte 
in adress i GPS. 
• Kör in på Lilla Varvsgatan mitt emot Stapelbäddsparken (Skateboard rampen). 
• Kör in på Lilla Varvsgatan, från Turning Torso är det första gatan till vänster efter 

rondell. 
• Kommer man från Dockan är det första gatan till höger innan rondell. 

HITTA TILL HÅLLBARHETEN


