
HÅLLBART NÄRINGSLIV

Nu gräver vi djupare ner i strategier och systematik kopplat till hållbarhetsarbetet och hur du kommunicerar 

det genom din hållbarhetsredovisning. Är du ett företag med textil inriktning fördjupar vi oss även inom hållbar 

design, utveckling och produktion. Vi lyfter olika teman vid 7 tillfällen och du kan anmäla dig till samtliga eller 

några utvalda via länken nedan!

TEMAN FÖR WEBBINARIER I  DEL  2:

Styrning & Kommunikation

Produktfokus – Märkningar & Lagkrav

Designa hållbart

Värderingar inåt – krav utåt
 

Håll utkik på våra sociala medier för tid och datum för varje tillfälle.

Har du missat tidigare webbinarier kan du se dem på vår hemsida.

 

Hållbart Näringsliv är ett projekt i samarbete mellan Textile & Fashion 2030, Circular Hub, 

Borås INK, VGR, Boråsregionen och Marketplace Borås.

Arrangörer av seminarieserien är Borås INK och Science Park Borås.

Dags att vässa ditt hållbarhetsarbete
 i webbinariet Hållbar t Näringsliv del 2 - VAD?

LÄNK T I L L  ANMÄLAN

Weronika är textilingenjören som började arbeta i färgeriet 

på Borås Wäfveri för att sedan ta hand om avdelningen 

för funktionsbehandlingar och rollen produktionschef på 

Almedahls i Alingsås. Efter många år i den svenska textil-

produktionen blev nästa steg att som lärare på Textilhögsko-

lan förmedla teori, praktik och miljöaspekter inom området 

färgning, tryckning och beredning. Därefter blev det Na-

turskyddsföreningen som ansvarig för miljömärkningen Bra 

Miljöval för textil. Idag arbetar hon som textil- och hållbar-

hetskonsult och som ansvarig för miljöfrågor hos branschor-

ganisationen TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

Lyssna på henne under temat:

Produktfokus – märkningar & lagkrav

Miljömärkningar & Certifiering 4/11 kl 10:00

Lagar & regler fokus kemikalier 11/11 kl 09:00 WERONIKA REHNBY

HÅLLBART NÄRINGSLIV

Vid frågor kontakta: Maria Åhman, Borås INK:

+46 (0)7 08 21 15 95   

maria@boras-ink.se

www.boras-ink.se

FÖRELÄSARE

Lotta har erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling, 

förändringsarbete och systematisk uppföljning av leve-

rantörskedjor inom näringslivet. Kommer närmast från 

tjänsten som Hållbarhetsansvarig på Indiska Magasinet med 

övergripande ansvar för företagets hållbarhetsarbete och 

leverantörsled. Certifierad revisionsledare inom ISO 9001 

och ISO 14001 samt van vid leverantörsbesök i riskländer, 

framförallt i Asien. Lotta är statsvetare (med inriktning på 

Freds-och Konfliktkunskap) från Uppsala Universitet samt 

utbildad inom kvalitets- och miljöledningssystem.

Lyssna på henne under temat:

Styrning & Kommunikation

Strategi & Policy 4/11 kl 09:00

Systematik 11/11 kl 09:00  LOTTA AMSÉN
FÖRELÄSARE


