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GRATTIS till Wastec & den ryska ordern:
omlastningsstation till Tomsk!
Ordern ger Wastec fördjupat samarbete med Ryssland, reportage i
ryska tidningar och inte minst nyanställningar i Blomstermålafabriken.
TOPPEN!

Lyckad energidag i Emmaboda
Den strålande fredagen 25 maj träffades runt 85 energiintresserade personer för några timmars
spännande program i Xylems Brunnspark. Energieffektivisering utifrån SSSEs tidigare projekt ”Från ord
till handling”, goda exempel, intressant case och elpriszoner presenterades och diskuterades. SSSEföretag engagerades med många kloka budskap: Euronom, Gila, FLK, Kalmar Energi, Xylem och
Cementa samt Emmaboda kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län. Regionförbundets ordförande
Harald Hjalmarsson och Handelskammarens vd Stephan Müchler stärkte upp under paneldebatten
som leddes av Ulf Wickbom.

Åke Hjort, Kjell Jacobsson, Curt Nordström &
Ulf Wickbom diskuterar överskottsvärme i Boda
glasbruks hytta. Kul resultat: bygg en simhall för
barn kopplad till hyttan. Föräldrarna shoppar
och barnen har kul.

Ulf leder panelen i frågan elpriszoner som verkligen inte är
ett demokratiskt beslut med resultat att regionens
industriföretag har fått orimligt höga elkostnader. Många
aktiviteter är igång för ändring.

SSSEs initiativ tillsammans med Kalmarsund Promotion var ett lyckat koncept som vi kommer att gå
vidare med framöver.
Kalmarsund Promotion är en plattform för att utveckla regionens företagsklimat. Möten mellan företag, föreningar
och organisationer som vid varje tillfälle ges goda möjligheter till nya affärskontakter.

SSSEs Årsmöte
Årsmötet genomfördes snabbt och enkelt i WSP:s nyrenoverade lokaler. Hanna Hällstrand från WSP och
en av SSSEs ledamöter berättade om WSPs verksamhet och framförallt utvecklingen av hur förorenade
marker och områden, inkl vattenområden måste utredas och omhändertas.
Årsmötet valde följande styrelse: Thomas Lind, ordförande och Håkan Dahlgren vice ordförande, Hanna
Hällstrand, Kerry Olsson, Anna Lantz, William Hogland, Curt Nordström, Anders Lindh, Håkan Gunnarsson
samt Patrik Kinnbom som efterträder Torbjörn Johansson från Vimmerby kommun.
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Har Du kikat in på SSSEs nya hemsida? Vi vill gärna få den riktigt interaktiv och ständigt uppdaterad med
spännande information från våra delägare. Hemsidan är enkel att förändra, t ex de fyra rutorna/puffarna
på ingångssidan kan vi byta ut texter och bilder och berätta om vad som händer i företag och kommuner.
Har Du en idé? Hör av Dig så fixar vi detta. FACEBOOK? Gå in på hemsidan och gilla oss. SSSE är på gång att
bli duktiga i facebook.

Intervjurunda
I slutet av augusti kommer SSSE att genomföra en intervjurunda hos alla delägarna för en uppdatering i
vad som händer inom företaget och även vad vi inom SSSE ska fokusera på.

Polsk dynamisk säljare
Intressant att arbeta upp en polsk marknad? SSSE har möjlighet att under hösten ta del av en polsk
säljares kunskap. Den här personen finns i regionen, har mycket bra erfarenheter och kunskaper inom
försäljning både i Sverige och Polen, talar bra svenska och söker nu arbete. Vi ser fram emot många
intresserade för ett bra upplägg. Hör av Dig till SSSE!

Kaliningrad och Ryssland
Region Blekinge ordnar den 19-21 september en kontakt- och studieresa till Kaliningrad. Syftet med resan
är att hjälpa företag med konkreta affärsmöten samt att bekanta sig med Kaliningrad. Genom vårt nära
samarbete har företag från vår region även möjligheten att följa med på resan. SSSE kommer att åka med
och representerar gärna enligt önskemål.
Är Du intresserad? Hör av Dig till SSSE.

CENTEC Vietnam – en marknad att satsa på
CENTEC arbetar med att skapa hållbara och affärsmässiga partnerskap mellan svenska och vietnamesiska
aktörer inom miljöteknik. Vietnam är en attraktiv marknad, där svensk miljöteknik har gått rykte, landet
har visat hög tillväxt (kring 10 procent per år) och marknaden är entreprenörsdriven. Dessutom finns det
en politisk drivkraft mot att utvecklas till ett mer hållbart samhälle samt visar man på en allt större
öppenhet gemtemot internationella aktörer. CENTEC stödjer gärna med att hitta partners, projekt och
finansieringslösningar. Titta gärna in på hemsidan: www.swedishcentec.se

Spetsutbildning ska formas på Linnéuniversitetet
Projektet Generation Balt genomför en kartläggning av den maritima sektorns behov av ny kompetens och
kompletterande spetsutbildning. Den maritima sektorn är bred och infattar i allra hösta grad företag inom
miljötekniksektorn.
Vill Du veta mer? Hör av Dig till SSSE. Se gärna: www.generationbalt.eu

Clean Water & aktiva SSSE-företag
Läckeby Water/Purac och Wastop/Wapro var på plats i Stockholm den 4 juni för att speciellt
presentera sig och sina produkter för ledningsgruppen för SUE Vodokanal St Petersburg, Svenskt
Vatten, Stockholm Vatten och IVL. Dagen arrangerades av SSSE i samverkan med Lahti Science and
Business Park som stod för ryssarnas fortsatta besök i Oslo och Köpenhamn.
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Baltic Development Forum Summit i Köpenhamn den 18 juni hade bland de många utställarna
VINNOVA-montern som under en dag förstärktes av Sustainable Sweden Southeast.
Under dagen ställdes informella frågor om framtida samarbeten och kontakter. SSSE träffade andra
utställare, från finansiärer som BONUS och Europeiska Investeringsbanken, till frågor rörande energi,
transport och olika aktörer för hållbarhet.

REACH – specialister, kunskaper, erfarenheter sökes
SSSE söker företag, personer, kommuner, … bland våra delägare som har kunskaper inom REACH –
kemikalielagen. Inom Clean Water-projektet har vi bl a REACH som verktyg. Våra samarbetspartners
inom universitet i Polen och Litauen är bra resurser, men vi behöver utveckla konceptet med svensk
kunskap.

STInno-möte i Grekland

Den 11-15 juni hölls en workshop i Grekland med avseende på vad Grekerna själva anser om teknik,
rening av avloppsvatten från olivoljepressarna och lagstiftning. Ett antal faktorer som påverkade de val
man gör när det gäller detta vatten är:
Stabil lagstiftning så att en investering som görs inte är bortkastad ett år senare. Hjälp med juridiken runt avfall
Luktbekämpning
Möjlighet att generera en sidoprodukt som går att sälja. Produktion av förnybar energi är intressant!! Det får
inte gå åt mer energi att producera än vad produktionen genererar
Tekniken måste vara användarvänlig
Kort pay-off tid
Logistiken runt vattnet och nya produkter
Möjligheten att ”bara sälja problemet och slippa bry sig”
Vilka möjligheter finns att arbeta med värdekedjan? Hur blir mitt vatten en attraktiv råvara för någon annan?
Ansvarsfrågan och möjlighet att mäta reningsresultat

Tillsammans med SSSEs finska partner och Linnéuniversitet fortsätter diskussioner för att titta på hur
teknik och specialistkunskap från Norden kan gå vidare till business. Idéer är på gång.

En riktigt GLAD

SOMMAR önskar
Annika, Linda & Ann-Christin

Vi är på semester v 28-30, men kan nås: info@sustainable-sweden.se
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