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Inbjudan
Om hållbara förpackningar och effektivare processer –  
MatLust bjuder in till två spännande möten den 22 mars.

22/3: Mer effektivt och hållbart  
med Lean – vi visar hur!

n Företag kan nå hållbar tillväxt och 
hög konkurrenskraft om de blir bra på 
att utveckla sig själva genom delaktiga 
medarbetare. Då kan effektiviteten öka 
utan att medarbetarna arbetar mer. 
Lean är en strategi för att utveckla 
och leda verksamheter till en sund och 
hållbar tillväxt som är bra för alla före-
tagets intressenter; ägare, medarbetare, 
kunder och samhälle.
 I MatLust ska KTH tillsammans med 

Saltå Kvarn utveckla ett Lean-program 
som projektets deltagare kan ta del av 
och implementera i sina verksamheter. 
På det här mötet presenterar vi Lean 
och de möjligheter vi erbjuder ditt 
företag.

Program
• Varför Lean?
• Saltå Kvarns Leanresa – exempel 

från verkligheten
• Vad innebär Lean i MatLust och  

hur kan ditt företag gynnas?
• Nätverkande

Välkommen till KTH Leancentrum i  
Södertälje, Mariekällgatan 3. Program-
met pågår kl. 08.00–10.30. MatLust  
bjuder på kaffe, macka och frukt.

Anmäl dig här »

19/5: Internationell  
konferens kring mat-
kvalitet, hälsa och miljö

n Välkommen till BERAS Interna-
tionals stora miljökonferens. Här 
träffar du framstående forskare, 
företagare och andra experter. 
Genom MatLust kan små och  
medelstora företag delta kost-
nadsfritt i konferensen.

Läs mer »

 

Om MatLust

n MatLust är ett 5-årigt EU- 
projekt som främjar en hållbar 
och lönsam livsmedelsnäring i 
Stockholmsregionen genom att 
ge kostnadsfritt stöd till små och 
medelstora företag. MatLust är en 
del av satsningen på Södertälje 
Science Park och drivs av Desti-
nation Södertälje, med KTH,
Acturum/Biovation Park och  
Saltå Kvarn som partners. 

Läs mer på www.matlust.eu.

SAVE THE DATE!22/3: Nätverksträff kring hållbara  
förpackningar

n Vilka aspekter behöver man ta hän-
syn till som producent, inköpare och 
konsument för att kunna ställa rätt 
krav på en hållbar förpackning? På 
nätverksträffen kommer vi att ta upp 

hållbarhetsfrågor kring förpackningens 
inverkan längs hela kedjan. Allt från 
produktsvinn, transporter och logistik 
till förpackningsmaterialets påverkan 
på miljön etc.
 Nätverksträffen leds av Katrin  
Molina-Besch, Avdelningen för Förpack-
ningslogistik på Lunds Universitet och 
Henrik Hallberg, Neumeister Designbyrå.
Välkommen till Sal H1 på KTH i Söder-
tälje, Mariekällgatan 3.  
Frukost serveras från kl. 07.30 och  
mötet börjar kl. 08.00.

Anmäl dig här »
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