
  

 

Projektledaren har ordet 

I skrivande stund har närmare 40 företag skrivit avsiktsförklaring med 
projektet. Det är företag från Älmhult och Torsås i söder och sedan en jämn 
spridning i vårt vackra Småland upp till Västervik, Vimmerby, Eksjö och 
Nässjö i norr. Det är en stor yta men så finns det också många 
tillverkningsföretag.  

Jag säger bara: WAOOH - vilken företagskultur vi har! Vi alla i 
projektgruppen har, trots Covid-19, noterat vilken glöd och energi ni besitter 
och att det minsann kan komma något gott ur kriser också. 
Kompetenshöjande insatser för personalen är alltid en bra investering och 
tveklöst är det så att de företag som satsar på detta ofta är vinnare i det 
långa loppet.  

De allra flesta av er kan räkna med en kontakt från oss de närmsta veckorna. 
Så snart, alla STORK vänner, kan vi erbjuda den första utgåvan av vår 
utbildningskatalog. I väntan på den så rekommenderar vi starkt 
nedanstående workshop, missa inte tillfället och anmäl er redan idag! 

        / Henrik 

Anmälan till en första workshop i STORK är öppen 

En Cirkulär Ekonomi (CE) syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela 

det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att 

minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och 

också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och 

värde alla tider".  

I praktiken betyder CE att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, 

underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning 

mm) och att underlätta återvinning av det som blivit över. Denna workshop 

är en bra möjlighet för er att starta er förändringsresa oavsett var ni 

befinner er idag och vilken resa ni ser framför er de närmsta åren.  

Cirkulär ekonomi är en workshop som erbjuds genom ett samarbete mellan 

Campus Ljungby och RISE. Anmäl dig till den digitala teknikworkshopen i 

rutan till höger. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

STORK på väg att flyga ordentligt: 

Nyhetsbrev    STORK     januari 2021 
Vi som arbetar med projekt STORK tycker det är jätteroligt att just du och ert företag valt att vara 
med oss på denna resa. Under två års tid har vi nu en unik möjlighet att på ett strategiskt plan 
utveckla ledare, ledningsgrupper och medarbetare inom tillverkningsindustrin. Just nu håller vi på 
att samla in så mycket uppgifter vi kan från er som skrivit avsiktsförklaring med projektet. Arbetet 
med det vi kallar förutsättningsstudien pågår och allas er input är såklart en viktig pusselbit för oss 
inför upphandling av de olika utbildningsinsatserna vi kommer att erbjuda framöver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                   

 

Dina Kontaktpersoner  

Campus Ljungby:  

Henrik Petersson, Projektledare                            

0705 22 60 76    henrik@campusljungby.se  

Malin Erikson, malin@campusljungby.se  

David Andersson david@campusljungby.se 

IUC Kalmar:  

Lars Bylin, lars.bylin@iuc-kalmar.se 

Träcentrum Nässjö:     

Thomas Strand,  strand@träcentrum.se 

 

Tveka inte utan skicka ett mail eller ring oss om du 
har några ytterligare frågor. Du kan även höra av 
dig om du vill komplettera redan inlämnade 
uppgifter för STORKs förutsättningsstudie. 

 

Teknikworkshop Cirkulär ekonomi  

18 mars 2021 
Läs mer och anmäl dig genom att följa 
länken Anmälan Cirkulär ekonomi  

Senast 12/3 2021.  

Begränsat antal platser. 
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