Inbjudan till workshop

– Den interna processen
22 januari 2014
Ansvaret för ett företags vattenanvändning är ofta en delegerad fråga, som kräver att flera
personer och avdelningar inom och utom företaget samarbetar. Det är lätt att frågan
nedprioriteras. Vad gör vi när den interna processen inte fungerar?
Workshop: ”Hur får vi det att hända?”
 AstraZenecas vattenarbete
Fredrik Hellman och Marie Anderson , AstraZeneca AB
 Workshop under ledning av Anna-Karin Jönbrink *), Swerea IVF.
Om hinder, metoder och synsätt för att säkerställa att företagets arbete med
vattenanvändningen genomförs. Gruppdiskussioner med konkreta förslag och
branschöverskridande erfarenhetsutbyte.
 Summering av dagen och senaste nytt från företagen
Alla
 Kommande aktiviteter, planerat och förslag.
Var:
När:
Kostnad:
Anmälan:

AstraZeneca AB, Mölndal.
22 januari 2014 start med lättare lunch 12.30 och beräknad sluttid 16.30
2.800 kr, moms tillkommer
Mejl till christer.owe@gmail.com senast den 13 jan 2014 – men gärna omgående

*) Anna-Karin Jönbrink är ansvarig för forskningen inom Energi och Miljö samt Ekodesign inom Swerea, och har arbetat med att
undervisa och implementera ekodesign och andra hållbarhetsfrågor i en mängd företag sedan 1998. www.swerea.se

Frågor och önskemål?:
Christer Owe, christer.owe@gmail.com 0703 556 889
Bakgrund och planering för 2014:

Havs- och Vattenmyndigheten genomförde i maj 2013, i samverkan med Krinova Incubator & Science Park samt
Johanneberg Science Park, workshops som syftade till att få en klar bild av vad företagen vill få ut av en Svensk
Vattenallians. Många företag arbetar med vattenfrågan på olika nivåer både nationellt och internationellt. Det
framkom ett önskemål och behov av samverkan mellan företagen, att lära av varandra, kunskap om ny och gammal
vattenteknik, benchmarking, forskning, samverkan med myndigheter mm.
Svensk Vattenallians genomför sedan hösten 2013 ett antal regionala workshoppar som svarar till företagens behov.
Senast i Västsverige var temat ”Water Footprint” den 12 november 2013, i samarbete med IVL Svenska
Miljöinstitutet. Under 2014 planeras utöver regionala workshoppar ett antal nationella möten i samverkan med Havsoch Vattenmyndigheten respektive Varim; en branschorganisation inom området vattenrening och vattenbehandling.

Syftet med Svensk Vattenallians är att effektivisera näringslivets och industrins proaktiva arbete med den egna
vattenanvändningen ur ett helhetsperspektiv. Genom att samverka över branschgränser tar vi på ett bra sätt tillvara
utvecklingspotentialen när det gäller teknik, metoder, rapportering och kommunikation genom ett brett
erfarenhetsutbyte.

www.vattenallians.se

