VÄLKOMMEN TILL

För nionde året i rad arrangeras konferensen för dig som arbetar med
kemikaliehantering, miljö och arbetsmiljö. Håll dig uppdaterad på nyheter och få en
inblick i hur andra verksamheter arbetar med att bland annat förebygga kemikaliers
påverkan på hälsa och miljö
“Alltid bra program med varierat innehåll och intressanta föreläsare som följer en röd tråd.
Dessutom är det nytt varje gång, det är en bedrift.”
- Deltagare från våren 2018
Datum: 15-16 maj, 2019
Plats: Quality Hotel 11, Göteborg
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ÅRETS AGENDA
Verktyg för en säker arbetsplats
Förbättra ditt dagliga arbete med hjälp av verktyg och praktiska exempel. Du får tips både inom
specifika ämnen som mätningar och även en inblick i hur andra verksamheter gör för att nå sina
mål.
Regelverk och aktuellt
I detta block får du tillgång till senaste nytt från myndigheter och aktuella ämnen som till exempel
substitution. Vi fördjupar oss även inom juridiken och hur verksamheter kan uppmuntra till effektiv
kemikaliehantering som skapar bra resultat.
Skapa verklighet av möjligheter
Här får du hjälp att gå från tanke till handling. Vi fördjupar oss inom digitalisering och
arbetsmetoder som belönar positiva handlingar. Inspirerande förebilder delar med sig av
utmaningar som du kan ta med dig både för att göra skillnad inom din verksamhet och som
privatperson.
TALARE
Aktuellt från Kemikalieinspektionen
Håll dig uppdaterad på senaste nytt från Kemikalieinspektionen. Mer
specifikt information om föreläsningen kommer under våren 2019.
Digitalisera för en bättre miljö, Tina Ringenson
Hållbarhetsforskare KTH
Tina Ringenson föreläser om hur digitaliseringen kan bidra till ett hållbart
samhälle. Hon presenterar en praktisk guide för dig som jobbar inom
näringsliv och kommun.
Bedömning av luftkvalitén utifrån hygieniska gränsvärden, Arbetsoch miljömedicin Sahlgrenska
När räcker det med en bedömning och när måste man göra mätning? Få
svaren under denna föreläsning.
Kommunen som driver miljöprojektet Ansvarsfull
kemikalieanvändning, Veronica Berntsson, Göteborgs kommun
Veronica Berntsson som är utvecklingsledare på Miljö SDF Västra
Hisingen ger dig praktiska tips och inspiration av hur staden arbetar
internt med miljömålet Giftfri miljö.
Forskare identifierar de mest angelägna forskningsfrågorna som
kemikalier i miljön utgör, Thomas Backhaus Göteborgs Universitet
Under föreläsningen kommer du få veta vilka kemikalier som vi bör
vara mest bekymrade över, vilka platser runt om i världen som står
i händelsernas centrum för kemiska föroreningar, samt hur vi kan ta
fram metoder för att skydda biologisk mångfald och ekosystem, och,
avslutningsvis hur vi kan välja de bästa åtgärderna för att lindra.
Moderator, Gudrun Bremle RISE Substitutionscentrum
Gudrun som leder Substitutionscentrumet kommer vara moderator under
hela konferensen.

MIDDAG MED UNDERHÅLLNING

KUNDFORUM

Vi avslutar första konferensdagen med en
trerättersmiddag med underhållning. Kvällen
brukar vara väldigt uppskattad när man får
lära känna andra deltagare som arbetar med
liknande frågor samt ha fantastiskt god mat i
de gamla varvslokalerna i Erikbergshallen.

Vi inleder konferensen med ett kundforum för
EcoOnlines kunder. Där får du möjligheten
att utbyta erfarenheter och kunskap med
andra kunder. Det blir diskussioner kring
gemensamma frågor, tips och råd om
funktioner och arbetssätt samt att du blir
uppdaterad på förbättringar och nyheter i
systemet.
Kundforumet hålls under förmiddagen den
första konferensdagen och är kostnadsfritt.
EcoOnlines supportavdelning kommer finnas
på plats under båda dagarna, tveka inte
att nyttja våra duktiga medarbetare med
eventuella frågor och funderingar.

UTSTÄLLARE
SJ
Gör det bekvämt för dig, ta tåget till och
från Göteborg inför Miljö- och Kemidagarna.
Arrangören EcoOnline värnar om vår miljö och
väljer därför alltid i första hand tåget, gör det du
också och få 10% rabatt mellan 13-17 maj.

ECOONLINE AWARD
EcoOnline Award instiftades år 2011 och
det delas ut i syfte att uppmuntra effektiv
kemikaliehantering som skapar bra resultat.

Fler samarbetspartners kommer presenteras
under vintern. Vill du ställa ut under
konferensen? maila då till:
info@kemidagarna.se

Arbetar ni förebyggande och aktivt med er
kemikaliehantering? Då kan du nominera din
verksamhet till EcoOnline Award. Skicka in din
motivation till info@kemidagarna.se.
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