
I DIN VERKSAMHET ANVÄNDER DU PLASTMATERIAL, ARBETAR MED JORDBRUK ELLER 
TRANSPORTERAR PRODUKTER KORS OCH TVÄRS. DU VILL UTVECKLA VERKSAMHETEN, 
KANSKE BYGGA OCH TESTA PROTOTYPER TILL ETT RIMLIGT PRIS, FÅ FRAM EN HÅLLBAR 
PRODUKTION OCH SAMTIDIGT VARA LÖNSAM.

Funderar du på en idé som gynnar miljön 
och kan skapa affärer men vet inte hur 
du tar nästa steg? Då kan du få rådgiv-
ning på plats under eventets gång.

Du kan också DELTA i våra Workshops: 
Workshop 1 - alternativ till plast. 

Återvinning och upcycling av oljebase- 
rade material och innovationer kring 
förnybara material.  
Workshop 2 - vätgas, lokala möjlighe-
ter med vätgas som drivmedel. 
Tillsammans formulerar vi lösningar 
och hittar samarbetspartners - allt för 

att skapa ett hållbart agerande med 
vinst för alla (OBS! max 20 platser).

Är du en startup eller ett företag som 
redan utvecklat en smart miljöteknik- 
lösning? Då har du chansen att visa 
upp den på vår mini-expo utan kostnad! 

DIN CHANS ATT TA TÄTEN INOM 
DIN BRANSCH GENOM ATT VARA 
FÖRST MED DE NYA IDÉERNA.

FRAMTIDSSYMPOSIUM

TALARE

SÅ VAD HAR FRAMTIDEN ATT ERBJUDA DIG?

Frida Jonson från AGFO berättar om jordbruksinno- 
vationer och hur du kan dra nytta av möjlighet- 
erna när matsystemet förändras i snabb takt. 

Jesper Nordén fråN COWI, Hyperloopexpert och geo- 
teknisk ingenjör, beskriver hur vi kan resa miljö- 
vänligt i snabba vakuumrör Stockholm - Helsing- 
fors på 28 minuter. Hör mer om vad det skulle 
kunna innebära för Jämtland och Trøndelag!

Nader Asnafi, Örebro Universitet, professor i 
maskinteknik, berättar när 3D printing kan vara 
en smart lösning för ditt företag och belyser 
teknikens mångsidiga miljöfördelar.

Cecilia Wallmark, Sweco Energy Strategies upp-
daterar oss på vad som händer med vätgas och 
bränslecellsteknik i både Sverige och världen och 
hur det kan påverka Jämtland och Härjedalen.

Dessutom 5 x 5 min pitchar från lokala satsningar

● Microgreens som foder, Ruben J. Khalil

● BIOGASproduktion, MMG Konsult AB, Mats Gustafsson

● Tankstationer för vätgas, Oazer AB, Mikael Lindblad

● cirkulärt system för olja, RecondOil AB, Ida Olofsson

● Lundstams Återvinning AB, Mattias Marktin

i samarbete med Klimatråd Jämtlands län

Datum: onsdag den 14 november
Tid: 08.00 - 16.00
Plats: Vinterträdgården, OSD, Östersund
Pris: Fri entré, lunch ingår
Anmälan: https://bit.ly/2PmRo4T

KONTAKT OCH FRÅGOR:  
kim.strommer@peakregionsciencepark.se, 070-380 30 39

https://www.eventbrite.com/e/framtidssymposium-tickets-50858675668

