
 
 

19-20 november 2018, ReTuna, Eskilstuna 

 
Moderatorer: Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska leva & Thomas Norrby, SLU 

Tid      Ämne 
11.30-13.00 Registrering 
12.00 Cirkulär lunch  
13.00 Välkomna!  
13.10 En lokal och cirkulär matproduktion, Peter Eklund och Niklas Wennberg, Refarm: 
• Förutsättningar för lokal cirkulär produktion – framtiden är blågrön 
• Landbaserad fisk fisk och grönsaksodling – från cirkulära flöden .. och att rädda havet 
• En cirkulär samhällsplanering på riktigt 
15.00 Lokalt fika 
15.30 Seminarium 
1. Hur kan en kommun arbeta för en lokal och cirkulär matproduktion? (Lars Wiklund, 

kommunstrateg på Eskilstuna kommun) 
2. Hur ser stödsystemet ut för entreprenörer och innovationer inom cirkulär matproduktion? 

(Lovisa Madås och Frida Jonson från Agfo) 
3. Forskningsläget kring lokal och cirkulär matproduktion. (Thomas Norrby, SLU och Peter 

Eklund 
4. Finansiering för lokal och cirkulär matproduktion? (Annika Laurén, Ekobanken samt 

Mikrofonden Sverige) 
16.30 Återsamling och delande av slutsatser 
 



17.00 Vi beger oss till mikrobryggeriet och puben Eskilstuna Ölkultur i centrala Eskilstuna 
där vi avnjuter en lokal och cirkulär middag. Underhållning med svängiga Safrjal band. (Öl 
ingår inte i konferensavgiften, men kommer att finnas att köpa i baren.) 
(17.08 Samåkning eller Buss 7, Läge A, riktning Centrum, avstigning Rinmansparken, 400 
meter ifrån Eskilstuna Ölkultur på Faktorigatan) 

Dag 2: 
(8.13 Samåkning eller Buss nr 7 avgår från Eskilstuna resecentrum, Läge B, riktning 
Folkesta, avstigning Ekeby våtmark) 
8.30 Vad innebär en omställning till lokal och cirkulär ekonomi? Ylva Lundkvist Fridh, Hela 
Sverige ska leva 
8.45 ReTuna – ett gott exempel på lokal och cirkulär ekonomi, Anna Bergström, 
centrumledare ReTuna Återbruksgalleria. 
9.00 Fika 
9.30 Rosmarie Sundström, medgrundare till Co-Grow, om delningsekonomi som gör 
matproduktionen mer lokal och cirkulär 
9.50 Olle Göransson och Marica Möller berättar om hur Torfolk gård jobbat sedan 70-talet 
för en bättre och grönare värld 
10.10 Oskar Nyström från Hornuddens trädgård berättar om deras arbete för en ökad lokal 
och cirkulär matproduktion 
10.30 Samtal med de föregående talarna om omställningen till lokal och cirkulär 
matproduktion 
11.00 Interaktiv session 
11.45 Uppsamlande reflektion av moderatorn 
12.00 Avslutande lokal och cirkulär lunch 
 
13.00 Möjlighet att delta i rundtur ”ReTuna bakom kulisserna”  
 
Hitta till ReTuna: Adress: Folkestaleden 7. Busslinje 7, hållplats ”Ekeby våtmark” (avgår från 
Resecentrum ca en gång i timmen, tar ca 6 minuter)  www.sormlandstrafiken.se  
Övernattning bokar du själv.  
 
 
 
Medarrangörer 

 

 

http://www.eskilstunaolkultur.se/
https://www.facebook.com/Safrjal-Band-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%84-1593103730980746/
http://www.sormlandstrafiken.se/
http://lokalekonomi.helasverige.se/wp-content/uploads/loggomoln-samarbetspartners-2018-2.jpg

