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PRESSMEDDELANDE 2022-05-04 

 

Åsa Domeij gästar SSAM-dagen 6 maj på 
Konserthuset 
För första gången bjuder Södra Smålands Avfall & Miljö, SSAM, in till en 
kunskaps- och inspirationsdag för folk i miljö- och avfallsbranschen. 
Huvudtalare är Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för cirkulär ekonomi. 
Medverkar gör bland annat Växjö kommunstyrelses ordförande Anna Tenje. 
 
– Vår vision om att bli avfallsfria delas ju av flera och att samla kollegor i branschen 
för att diskutera utmaningar, möjligheter och inspireras av andras arbete är oerhört 
viktigt. Det är bara tillsammans vi verkligen kan göra skillnad, säger Jessica 
Cedervall, vd för SSAM. 
 

Under förmiddagen talar, förutom Jessica Cedervall själv, även Daniel Lundell från 
Bintel, Tomas Thernström från Ramboll och Anna Tenje, Växjö kommunstyrelses 
ordförande. 
 

Efter lunch är det Åsa Domeijs tur att prata om vägen mot en cirkulär ekonomi och ett 
samhälle utan avfall. Hon är av regeringen utsedd ordförande för Delegationen för 
cirkulär ekonomi och även hållbarhetschef på Axfood.   
 

Studenter från Linnéuniversitetets masterprogram ”Innovation genom teknik, design 
och ekonomi” avslutar med att berätta om hur man minskar matsvinn i hushållet, 
innan paneldebatten som behandlar frågan: En framtid utan avfall – finns den? 
Moderator är Rustan Nilsson, miljöpedagog på Sysav. 

 
– Min förhoppning är att alla deltagare åker hem styrkta av samtal och ny kunskap. 
Förutom att lyssna på det som sägs på scenen finns ju tid till mingel och 
erfarenhetsutbyte. Ambitionen är att SSAM-dagen ska bli ett återkommande forum 
för dessa frågor i regionen, avslutar Jessica Cedervall. 
 

Media välkomnas att delta från och med Anna Tenjes framträdande 11.55.  
Åsa Domeij intar scenen 13.00 och dagen avslutas 15.00. Det kommer att finnas 
möjlighet till intervjuer 12.10–12.50. 
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För mer information, kontakta: 

Jessica Cedervall, VD på SSAM 
072-383 60 75 
jessica.cedervall@ssam.se 


