
 

 
  

CirEko engagerar för en växande 
lönsam cirkulär marknad. 

I bred samverkan tar vi vara på affärs- 
och samhällsmöjligheterna med 

cirkulär ekonomi. Tillsammans skapar 
vi blomstrande affärer och samhällen 

inom planetens gränser. 
 

  

 

   
  

 

PRESSMEDDELANDE 
 

 

CirEko etablerar sig i regionen. Camilla Sjögren, som arbetat med cirkulär ekonomi inom 
Ronneby kommun, har rekryterats som regionsansvarig. Hon kommer även att arbeta som 
projektledare för EU-projektet Cirkulära affärssteg Sydsverige som ska pågå under 2021-
2022.  

CirEko är en nationell svensk näringslivs- och medlemsorganisation som oberoende och non-
profit engagerar för en växande och lönsam cirkulär marknad. Den cirkulära ekonomin är 
både klimat- och resurssmart och lönsam över tid men kräver ett helt nytt sätt att göra affär.   

Ett av medlemsföretagen är Sculptur vars hela affärsidé är cirkulär. I fabriken i Karlshamn 
tillverkas möbler av restprodukter med storskalig 3d-printing.   

Vd Glenn Mattsing välkomnar CirEkos etablering;   

“Det är bra att vi får till ett växande affärsnätverkande kring cirkulär ekonomi i Blekinge. Vi 
behöver kroka arm med varandra där vi samarbetar kring restströmmar utifrån 
affärsmöjligheter och det vi tidigare sett som skräp och avfall är faktiskt råvaror. Det är vi ett 
tydligt exempel på.”  

CirEko kommer att arrangera nätverksträffar och inspirationsmöten för att bygga upp det 
regionala affärs- och kunskapsnätverket i Blekinge.   

“Samverkan över branscher och mellan företag, offentliga och ideella aktörer är nyckeln in till 
möjligheterna med cirkulär ekonomi. Därför välkomnar vi alla typer av aktörer med i vårt 
nätverk, både de som redan ställ om eller är nyfikna”, det säger Camilla Sjögren, 
regionsansvarig CirEko i Bleking.   

Camilla Sjögren har en bred och praktisk erfarenhet av verksamhetsomställning från linjär till 
cirkulär ekonomi. Hon kommer närmast från Ronneby kommun där hon bland annat varit 
projektledare på Cefur i projektet BAMB, som handlade om cirkularitet inom byggbranschen.   

 
 



Camilla Sjögren är också projektledare i EU-projektet Cirkulära affärssteg Sydsverige som 
CirEko driver under 2021 och 2022 tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne. Små och 
medelstora företag i Blekinge och Skåne kommer erbjudas delta i en aktivitetsserie som ska 
ge insikt och inspiration till att ta vara på affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi. 
“Planering pågår för fullt och inom kort kommer vi bjuda in till seminarier, workshops och 
studiebesök, säger Camilla Sjögren. 
 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
 

 

 

Camilla Sjögren 
c.sjogren@cireko.se 
0707 14 80 55 
Ladda ned mitt digitala visitkort 

 

Glenn Mattsing 
glenn@sculptur.se 
0703 27 76 16  

 

 
  

 

  

CirEko®-konceptet: 
Kunskap, Inspiration, Utveckling och Positionering  
inom den cirkulära ekonomin genom plattformarna 

Cirkulära Affärer®, Cirkulära Sverige®, CirEko Akademi® 
och organiserade Affärs- och kunskapsnätverk 

regionalt, nationellt och internationellt. 
 

 

  

  

  

  

  

 

 

https://my.izwop.com/cireko/camilla-sjogren/
mailto:c.sjogren@cireko.se
https://cireko.se/
https://ca.se/
https://cirkularasverige.se/
https://cireko.se/eventkategori/utbildningar/

