Vi har nu öppnat registreringen för:

Nationell kraftsamling för industriell
och urban symbios 2019
Eventet riktar sig till företagare, samhällsutvecklare, politiker, myndigheter och forskare
med intresse för symbiossamverkan.

Årsmöte för Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis

Den 23-24 oktober är det åter igen dags för Swedish Network for Industrial and Urban
Symbiosis (SNIUS) årsmöte, som i år hålls i Malmö. Vi är glada att kunna anordna detta
spännande event med intressanta ämnen, case, talare och studiebesök.

Slutkonferens för Delad energi är dubbel energi

Under eventet kommer vi även presentera slutresultatet för projektet Delad energi är dubbel energi, som verkat sedan 2015 för att främja industriell och urban symbios i Malmö.

Anmälan är öppen!

Klicka på knappen nedan för att komma till registreringssidan.
Och sprid gärna informationen i ditt nätverk!

ANMÄL DIG HÄR
23-24 OKTOBER, 2019

SNIUS

Swedish Network for Industrial and Urban Symbiosis är ett
initiativ som arbetar för att skapa samarbeten mellan aktörer som tar fram miljö-, affärs-, och utvecklingsfördelar av
sekundära resurser. Tillsammans skapas miljöinnovationer
för en hållbar framtid. Nätverket består av över 40 medlemmar och drivs av Linköpings Universitet tillsammans med
Sotenäs symbioscentrum. www.industrialsymbiosis.se

Delad energi är dubbel energi

Projektet Delad energi är dubbel energi arbetar med
att skapa goda samarbeten mellan offentlig och privat
sektor för att accelerera innovationskraften kring urban
och industriell symbios. Detta skapar hållbar stadsutveckling och möjlighet att omvandla rest till resurs.
www.deladenergi.se

Har du frågor om eventet? Vänligen kontakta
Malin Norling, malin.norling@malmo.se
Murat Mirata, murat.mirata@liu.se

DELAD
DUBBEL ENERGI

Program
23 oktober med Paulina Luedtke
08.30

Registrering öppnar Frukostmacka och kaffe serveras.

09.00

Välkomna! Introduktion industriell och urban symbios 1.0 // Murat Mirata, Linköpings universitet

10.00

Fika Registrering stänger 10.30

10.30

Delad energi är dubbel energi Projektet presenterar sina resultat // Malin Norling, Malmö stad samt
projektgrupp

12.30

Vegetarisk lunchbuffé

13.15

Delad energi är dubbel energi avrundning
SNIUS - Nationell utblick på regionala initiativ Bengt Fellbe (Bjuv), Erica Toft (Simrishamn), Heli Lehtinen (Finland), Yvonne Träff (Lidköping)
Paneldiskussion Den lilla aktörens roll och möjligheter i ett större symbiotiskt sammanhang. Kommunens roll i att möjliggöra symbiotiska samarbeten för aktörer i alla storlekar

15.00

Fika

15.30-17.30

Studietur Välj mellan att ta del av framtidens energilösning - ectogrid™ eller besök Malmö hamns symbiotiska samarbeten med Sysav, CMP, VA Syd och Eon. Avfärd Norra Vallgatan 16.

19.00

Mingel och middag på Välfärden Platsen är abbonerad för kvällen. Anckargripsgatan 3, Malmö

24 oktober med Ellen Corke och Peter Carlsson
08.30

Välkommen och resumé från gårdagen
Miljölagstiftningen som möjlighet för industriell och urban symbios Andréa Hjärne, VA Syd och
Erica Nobel, Advokatfirman Delphi

09.45

Kaffe, te och frukt

10.05

Parallella workshops
Att dela eller inte dela data - det är frågan // Kristina Lembre, Malmö stad; Peter Carlsson, Sotenäs kommun och Maria Lindroth, Eon
Kapacitet och behov för att facilitera industriell och urban symbios i svenska kommuner och
regioner // Murat Murata och Mårten Wiktor, Linköping universitet; Karolina Södergren, IIIEE Lunds
universitet

11.30

Vegetarisk lunchbuffé

12.15

Presentaton från workshops samt summering
Vad händer härnäst?

13.30

Konferensen avslutas och fika serveras
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