pitch
& meet

H Å L L BA R H E T S U T M A N I N G

Cirkulära lösningar för isolering,
gips och engångspallar

Inbjudan till pitch&meet den 26 oktober, kl 09.00 - 12.00
via Zoom. En inspirerande förmiddag där Lindbäcks Bygg
presenterar två olika hållbarhetsutmaningar och företag
pitchar lösningsförslag. Som deltagare på eventet får du
också möjlighet att nätverka med deltagande aktörer.

Ett event intressant för
• Hustillverkare
• Byggindustrier
• Byggmaterialproducenter
• Bygghandel
• Logistiklösningar
• Innovationer inom nämnda
branscher.

Om oss
Utmaning: Återanvändning av produktionsspill av gips och isolering

Isolering – Idag går cirka 70 ton oanvänd isolering, varav största delen är
stenullsisolering, till deponi årligen. Spillet från isoleringen sorteras som
stenisolering och glasull, materialet packas sedan i balar. Varje enskild bal kan
innehålla olika tjocklekar, både 95 mm och 220 mm.
Gips – Idag går oanvänd gips från gipsplattor som måttanpassats till deponi.
Mängden gips är 150 ton/månad.
Mer information (länk till Greenably.se)

Utmaning: Kan vi återanvända engångspallar?

Genom att se pallarna och materialet som en resurs finns förhoppning om att
kunna öka graden av cirkularitet och materialåtervinning. Idag går 1200 pallar
varje år till förbränning och deponi. Dessa lastpallar är stora, 120cm breda och
345 cm långa och pallarna är också extra förstärkta för att klara tyngden av
gipsplattorna. Varje pall klarar 1 ton i lastvikt.
Mer information (länk till Greenably.se)

Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta och din anmälan behöver vi senast 25 oktober.
Länk till anmälan

Välkommen!

Stötta energiinnovationer - det är
fokus för samarbetet mellan Skellefteå Science City, Luleå Science
Park, Piteå Science Park och Artic
Business, ett samarbete som går
under projektnamnet Northern
Energy Innovation Launch (NEIL).
Uppdraget att stötta kommersialiseringen av energiinnovationer är
finansierat av Energimyndigheten.
Stöttningen sker främst via olika
event, rådgivning och nätverk.
Matchmaking - den digitala
plattformen greenably.se erbjuder
matchmaking mellan företag som
söker lösningar för sin hållbarhetsomställning och nya potentiella
leverantörer. Greenably arrangerar också matchmakingeventet
pitch&meet för att koppla ihop
utmaning med idéer på lösning.
Energikontor Norr är projektägare
och Winning Innovation i Lund
samverkanspartner.

Kontakt

Söker du också en lösning på en
hållbarhetsutmaning?
Delta på pitch&meet för att få höra
mer om vad vi kan hjälpa till med
eller kontakta teamet

