
Hållbar aluminiumindustri – en Affärsmöjlighet
10.00 – 12.00 Årsstämma Svenskt Aluminium

12.00 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.00 Välkomna och introduktion av Stora Aluminiumdagen

 Stefan Bergström, Ordförande Svenskt Aluminium

13.00 – 13.45 Inspirationstalare – Charlotta Oom

 Affärsmöjligheter, Hållbarhet och Passion

 Hur kan man på ett framgångsrikt sätt stärka sitt varumärke och 
skapa affärer genom att arbeta med hållbarhet?

 Charlotta Oom föreläser på ett inspirerande sätt hur ert företag, oav-
sett om ni är tio anställda eller tusentals, kan involvera medarbetare, 
kunder och övriga intressenter i hållbarhetsfrågan och därmed skapa 
värde i företaget.

13.45 – 14.30  Vår Gröna metall – eller?

 Per Klevnäs, Material Economics

 En utmaning för branschen. I vår bransch talar vi mycket om alumini-
um och dess återvinningspotential och egenskaper. Men hur förhåller 
det sig egentligen om man ser till värdet som går förlorat i värde-
kedjan? Material Economics har presenterat en rapport som ger en 
utmanande bild av ”vår gröna metall”. 

14.30 – 15.00 Svenskt Aluminiums arbete i ”Den cirkulära ekonomin” & Det 
påbörjade arbetet med nytt utbildningsmaterial om aluminium.

 Hans Frisk, Svenskt Aluminium

 Vad gör då Svenskt Aluminium för att stärka vår industri inom områ-
det? Hans Frisk redogör. Vi är också i full fart med en uppdatering av 
”Aluminiumläran” kompletterat med nytt material för företag, universi-
tet och högskolor. Viktigt när vi rekryterar framåt att våra nya medar-
betare också kan aluminium.

15.00 – 15.30 Kaffe & mingel

15.30 – 16.00 Aluminiumindustrin och samhället 

  Thomas Karlsson, Näringslivsdirektör, Växjö Kommun

 Kommuner och våra företag är beroende av varandra. Växjö kom-
mun har framgångsrikt arbetat med relationen mellan kommun och 
näringsliv med Thomas Karlsson i spetsen.
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16.00 – 16.30 Går det “klassa” en aluminiumyta??? 

 Professor B-G Rosén, Högskolan i Halmstad

 I december 2017 genomförde vi en mycket lyckad workshop med det 
långsiktiga målet att hitta en objektiv bedömning av aluminiumytor. 
B-G Rosén från Halmstad Högskola var vår ciceron och sammanfattar 
”state of the art” och hur vi går vidare.

16.30 – 17.00 En förbättrad aluminiumagenda

 Introduktion till tisdagens Workshop!

 Svenskt Aluminium ska verka för ett ökat användande av, och ökad 
kunskap om Aluminium. Aluminiumagendan ligger fast och är vår 
”roadmap”. Men vad är det medlemmar upplever som viktigast för oss 
att fokusera på när vi tar nästa steg i vårt arbete.

18.00 – 19.30 Nätverkstid

 Tid för informella kontakter, ”branschsnack” och trevlig samvaro.

19.30 –  Middag och underhållning inkl. utdelning av Stora Aluminiumpriset

 Stora Aluminiumpriset delas ut av Jönköpings nya Landshövding – 
Helena Jonsson.

 Showtime till kaffet.

Moderator Lars-Inge Arwidson, VD Svenskt Aluminium 

9.00 – 12.00 ”On the wall” 
 – Workshop i syfte att komplettera Aluminiumagendan

 Svenskt Aluminium ska verka för ett ökat användande av, och ökad 
kunskap om Aluminium. Aluminiumagendan ligger fast och är vår 
”roadmap”. Men vad är det medlemmar och övrig industri närvarande 
upplever som viktigast för oss att fokusera på när vi tar nästa steg i 
vårt arbete.

 Vi ser fram mot en aktivitet under tisdagsförmiddag med idéer, åsikter 
och diskussion. 

12.00 Avslutande gemensam lunch 

Moderator Lars-Inge Arwidson, VD Svenskt Aluminium
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