Välkommen till

Återvinningsindustrierna

Framtidens ledande
råvaruleverantörer
Vi påverkar samhällsutvecklingen
både nationellt och internationellt

Återvinningsindustrierna (ÅI)
Vi är en branschorganisation för
återvinningsföretag med målet att
skapa en långsiktigt hållbar
återvinning. Vi arbetar aktivt med
miljö- och etikfrågor, som är en
viktig del av vår värdegrund.

ÅI verkar för










Att den totala materialåtervinningsmarknaden
växer
Att återvunna råvaror så
långt det är möjligt är fria
från särskilt farliga ämnen
Att branschen etableras som
en leverantör av
klimateffektiva råvaror
Att återvinning uppfattas
som positivt och
meningsfullt
Att sund konkurrens och
fria marknader uppnås

Det gör vi genom
Tillsammans kan vi förändra
ÅI har idag drygt 50 medlemsföretag. Våra medlemmar
representerar allt från insamling av
avfall och restprodukter till
förädling av råvaror. Föreningen
har även associerade medlemmar
och nätverksföretag inom
angränsande verksamheter.

 Dialog med regering,
riksdag, nationella och
lokala myndigheter
 Samverkan med övriga
näringslivet
 Att öka kunskapen och
skapa opinion i för
branschen viktiga frågor

Vi påverkar internationellt
Våra medlemmar representerar
alla materialslag och vi strävar
alltid efter att återvinna material så
högt upp som möjligt i
avfallshierarkin.
Genom att vi blir fler medlemmar
kan vi göra vår röst ännu bättre
hörd och påverka branschens
villkor.
Vi välkomnar alla företag som
arbetar med återvinning att bli
medlemmar hos oss.

Återvinningsindustrierna är
medlemmar i de europeiska
branschorganisationerna FEAD,
EFR, Eurometrec och ERPA.
Vi medverkar i utvecklingen av
branschens villkor, som i stor
utsträckning beslutas inom EU.
FEAD= European Federation of Waste management and
Environmental Services
EFR= European Ferrous Recovery & Recycling
Federation
Eurometrec= European Metal Trade and Recycling
Federation
ERPA=European Recovered Paper Association

Vad får du som medlem?
En förening som:


Har nära kontakt med EU,

Vidare får du som medlem:


riksdag, regering och
centrala myndigheter





ÅI-Nytt och annan
medlemsinformation med det

gemensamma synpunkter

senaste som hänt inom

Har möjlighet att påverka

återvinningsområdet


Möjlighet att knyta kontakter

villkor för branschen

med andra företag inom

Tar upp frågor som är

branschen

viktiga för just ditt företag


seminarier och utbildningar

För fram branschens

framtida lagstiftning och


Delta i Återvinningsdagen,



Har möjlighet att delta i

Är mötesplats för branschen

föreningens arbetsgrupper och

för att diskutera

intressanta medlemsmöten

återvinningsfrågor med
politiker, myndigheter,
forskare m fl

Återvinningsindustrierna är en
förening med medlemmar som har ett
starkt engagemang att utveckla
branschens villkor och brinner för att
skapa framgångsrika företag
En samlad näringslivsståndpunkt är
en viktig förutsättning för att

framgångsrikt kunna påverka politiskt
beslutsfattande
En hållbar återvinning innebär att
också att etik och ansvar sätts i fokus.
Alla medlemsföretag arbetar i enlighet
med Återvinningsindustriernas
Uppförandekod.

Återvinningsindustrierna ingår som en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv

ÅI:s kansli
Återvinningsindustrierna
delar varje år ut ett
Inspirationspris
för en produkt med återvunnen
råvara

Britt Sahleström
VD
britt.sahlestrom@recycling.se

IKEA 2006

Viveke Ihd
Miljö och utveckling
vick@recycling.se

Eletrolux 2008

Patagonia 2007

KarlsonHus 2009

Återvinningsindustrierna
Box 5501
114 85 Stockholm
Telefon: +46 8 783 83 70
e-post: kansli@recycling.se
www.recycling.se

Coca-Cola Sverige 2010

