
 

Välkomna på webbinarium för cirkulära möbler 

Vår konsumtion sätter en enorm press på våra gemensamma resurser och 
skapar stora mängder avfall. Fullt fungerande möbler slängs idag på grund 
av att vi inte har strukturer eller kunskap för att ta hand om det. Genom att 
börjacirkulera möbler och få en bättre struktur kring anskaffning, innehav 
och avveckling kan vi reducera miljöpåverkan och minska kostnaderna. 

 Vad är viktigt att tänka på inför ett cirkulära inredningsprojekt? 
Lärdomar och tips i arbetat med cirkulära möbler. 
Susanna von Eyben, White Arkitekter och Lena Isaksson Drake från 
LI arkitektur o design har lång erfarenhet med att arbeta med 
cirkulära projekt i offentligmiljö och har även drivit projektet DMO 
2.0 –Cirkulära möbelflöden. 

 Amanda Östman, Utvecklingsledare hållbarhet Härryda kommun, 
presenterar hur de arbetat fram ett förslag där de tar ett helhetsgrepp kring kommunens möbelhantering, detta 
inkluderar ett centralt ägarskap för ökad möjlighet till cirkulära möbelflöden.  

 Dialog, frågor och kunskapsöverföring. 
-Hur tar vi oss an löfte 10 cirkulära möbler. 
-Hur kan vi samverka kommuner emellan. 

Sista anmälningsdag är den 5 mars. Anmäl dig här. 
Länk till det digitala mötesrummet skickas ut någon dag innan till de som anmält sig.  

Detta webbinarium arrangeras som stöttning för genomförandet av Kommunernas klimatlöften.  

Målgrupp: Alla kommuner i Västra Götaland är välkomna, vi uppmuntrar särskilt de kommuner som antagit 
klimatlöfte 10 om cirkulära möbler att delta. 

Cirkulär kommun är ett nätverk för att stötta i en cirkulära omställning inom möbler, textil och arbetskläder och är en 
del av Klimat 2030 Västra Götaland ställer om. Vi har tidigare haft två träffar där vi gett tips och inspiration kring hur 
man kan arbeta med cirkulära möbler, vill ni tadel av dessa webbinarium finns de att se här: För medlemmar i 
Circular Hub –CircularHub (Att bli medlem på Circular Hubs hemsida är kostnadsfritt, endast registrering krävs) 

Varmt välkomna! 

        

 

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 

Länsstyrelsen i Västra Götalands i samverkan med många andra aktörer. 

Kraftsamlingen samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i Västra 

Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region 

Digitalt Ons 10 mars  

Kl 10.00-12.00 

Kontakt: 

Petra Pettersson, Samordnare 

petra.pettersson@hb.se 

Josefine Persson, Projektledare 

för nätverk Cirkulär kommun 

josefine.persson@hb.se 

Klimat2030.se 

https://hb-se.zoom.us/meeting/register/u5YufuiorzItH9HR8MiPVhZKMEGesW2_7XO1
https://circularhub.se/medlem/
https://circularhub.se/medlem/
mailto:petra.pettersson@hb.se
mailto:josefine.persson@hb.se
http://www.klimat2030.se/

