
Öppet årsmöte 
Vi har vårt öppna årsmöte 

den 15 mars i Göteborg med ett par 
intressanta presentationer.

www.nordiskbioplastforening.se
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Programmet för 2018 börjar ta form
Vi fortsätter med vår roadtrip med budskapet “NÄR – VAR – HUR – VARFÖR bioplaster”?

Vi kommer att göra specialsatningar i de olika medlemsländerna:

Bioplast och formsprutning
Vi tar oss över Sundet till Danmark i April 
och arrangerar en konferens tillsammans 

med danska Plastindustrien i Köpenhamn. 
Exakt datum återkommer vi med.

https://plast.dk/

KOMMEK
Sveriges största dedikerade mötesplats/

mässa för beslutsfattare och påverkare i den 
offentliga ekonomin. Vi kommer vara på 

plats 22-23 augusti i Malmö för att informera.
www.kommek.se

SEPAWA NORDEN
Vi deltar som föreläsare på konferensen 
SEPAWA Norden i Malmö den 14 maj. 

Konferensen vänder sig till den 
kemtekniska industrin (kosmetika, 

parfym, tvätt- och rengöring).
www.sepawa.org

PacTec
Intresset är stort i Finland för bioplaster. 

På PacTec i Helsingfors (29-31 maj) är 
vi med med monter och presentation.
http://pfsptec.messukeskus.com/

Smart Industri
En mässa i Lillestrøm, Norge, 17-19 april, 

med undertemat ”Vit va som skjer”. 
Var med som utställare och talare.

http://smart-industri.no/

Scanpack – norra Europas 
största förpackningsmässa
Under mässperioden i Göteborg (23-26 

oktober), har vi presentationer dagligen samt 
en egen monter.

www.scanpack.se

Forum för fossil fri plast
Den norska organisationen Zero återkommer 
med Forum för fossilfri plast (22 mars) i Oslo. 

Vi är med och informerar om utvecklingen 
för bioplast i Sverige.

www.zero.no

Elmia Polymer
På Skandinaviens största renodlade mässa 

för plast och gummi i Jönköping (15-18 maj), 
är vi självfallet på plats, med ett eget 

seminarium om bioplaster.
https://www.elmia.se/polymer/

SEM
IN

ARIU
M

EUROPEAN BIOPLASTICS
Som vanligt är vi på plats i Berlin på European 

Bioplastics årliga konferens (4-5 december) 
som arrangeras för 13:e gången. Här möts 

den globala bioplastindustrin. Vi bevakar och 
redovisar på hemsidan och i nyhetsbreven.

www.european-bioplastics.org


