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INBJUDAN OCH PROGRAM KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2020 

14-15 MAJ| MALMÖ ARENA HOTEL 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Två dagar om kvalitet och hållbarhet med sikte på framtiden! 
Vi rivstartar Storträffen 2020 med tre högintressanta ämnen för dig som arbetar med kvalitet och 
hållbarhet. Torsdagsförmiddagen avslutas med Louise Brown – känd från Uppdrag Granskning – som talar om mutor och 
antikorruption. 
Programmet är i år uppbyggt på flera parallella spår som ger dig möjlighet att skapa ditt eget program. Dag två har du möjlighet att 
delta på praktiska workshops. Du får då chansen att föra djupare diskussioner och ta del av ett erfarenhetsutbyte kollegor emellan. 
Dessa erfarenheter och kunskaper kan du sedan ta med dig och jobba vidare med på hemmaplan. 
 
På årets Kvalitet OnLine Storträff träffar du våra experter och föreläsare, branschspecifika leverantörer samt oerhört många kollegor 
från hela Sverige. Under två dagar kommer du inspireras av goda exempel och få en gedigen uppdatering om vad som är nytt och på 
gång. 

 

Sveriges viktigaste mötesplats för dig som arbetar med kvalitet & hållbarhet inom livsmedelskedjan! 
I år har du även möjlighet att bjuda in en kollega gratis - se vårt förmånliga erbjudande nedan! Boka före den 6 mars - 

begränsat antal platser! 
KNYT NYA KONTAKTER - ALLA VILL LÄRA KÄNNA ALLA! 

 
            

 

 

 

 

 

SÅHÄR TYCKTE DELTAGARNA 2019! 
Deltagarnas kommentarer om Kvalitet OnLine Storträff 2019 – genomsnittsbetyg 4,65 av 5 möjliga! 

 Trevligt att få input om de olika företagens utmaningar, där man kan hjälpa eller diskutera hur vissa problem ska lösas. Vissa 
föreläsare som var eldsjälar i det som de föreläste om, är väldigt medryckande och givande att lyssna på. 

 Väldigt intressanta och givande föreläsningar  
 Det var bra med nätverkandet med personer från branschen. God stämning! 
 Gillade innehållet, diskussionerna, workshopen, jättemycket info och väldigt spännande att se kvalitetsnätverket samlat på ett ställe. 

En succé - Sveriges viktigaste mötesplats - 10:e året! 

Den 14-15 maj är det dags för årets upplaga av Kvalitet OnLine Storträff  
– Sveriges viktigaste mötesplats 

 för dig som arbetar med kvalitet & hållbarhet inom livsmedelskedjan! 

PLATS: Malmö Arena Hotel, Hyllie station/Malmö 
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PROGRAM KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2020 

Start: Torsdagen den 14 maj, kl 09.00 - dagen avslutas med gemensam middag Avslut: Fredagen den 15 maj kl 14.00   

TORSDAGEN DEN 14 MAJ – start kl 9.00 

 LIVSMEDELSSÄKERHET, MUTOR OCH KORRUPTION – SAMBANDEN OCH PROAKTIV RISKMINIMERING 
Louise Brown, Intertek, Senior Advisor Business Integrity & Anti-corruption   
Senior Advisor Business Integrity & Anti-corruption, anti-korruptionsrevisor ISO 37001, tidigare globalt affärsutvecklingschef för food safety inom 
DNVGL, ansvarig för Integrity Compliance Expert godkänd av Världsbanken, Local Research Correspondent on Corruption för Sverige till EU-
kommissionen och tidigare ordförande i Transparency International Sverige. Louise är regelbundet anlitad som expertkommentator i korruptionsfrågor 
i media, (Uppdrag Granskning, Kalla Fakta, Aktuellt, Agenda, SR). 
   

 FOODCHAIN BY BLOCKCHAIN - FRÅN HYLLA TILL MYLLA, SÅ SKA MATEN SPÅRAS! 
Cecilia Ryegård, VD för Agrovektor 
Säkerhet, transparens och spårbarhet i livsmedelskedjan är inga nya begrepp. Men med den nya tekniken, blockchain, kan drömmen om ett totalt 
spårbart livsmedelsystem bli verklighet. Foodchain by Blockchain är ett svenskt företag som är på väg att sätta standarden för verifiering, 
dokumentering och spårbarhet från första stegen på gården upp genom hela livsmedelskedjan. Systemet utgår från branschens problematik och 
utvecklas i samarbete med branschen - för branschen. Foodchain by Blockchain är först på marknaden och har kommit längst i världen med att 
säkerställa spårbarheten med "first mile" data. Företaget sammarbetar med IBM och Food Trust och kommer leverera en helhetslösning för spårbarhet 
som även kommer att kunna appliceras på ett globalt plan. 
 

 VIKTEN AV EN FÖRBÄTTRINGSKULTUR - HUR LEDER MAN PÅ ETT "NYTT SÄTT"? 
Åsa Rönnbäck, PhD, Förbättringsakademin 
Idag leds våra verksamheter i hög grad genom struktur och detaljstyrning, inte genom de faktorer forskningen som visar vad som driver motivation hos 
medarbetarna. Med de utmaningar som organisationer och företag står inför ställer det krav på att leda på ett annat sätt med mer fokus på kultur och 
människorna i verksamheten och ett minskat fokus på struktur. Vad får det för konsekvenser för kvalitetsarbetet? Och hur ska kvalitetsprofessionen 
ställa om sig? 

 PARALLELLA SPÅR – här kommer du att kunna välja 3 av nedanstående teman! 

 HAR NI EN HÅLLBARHETSSTRATEGI ELLER HÅLLBAR STRATEGI?  
Mattias Andir, Trivector LogiQ  
Alla verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete, men även då det bedrivs systematiskt och seriöst finns risken att det sker vid sidan om 
kärnverksamheten och därmed får en begränsad påverkan i praktiken. Mattias presentation kommer handla om värdeskapande strukturer, ledning och 
engagemang för ett mer integrerat och levande hållbarhetsarbete. 
 

 HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR - HUR BÖR VI TÄNKA FRAMÅT OM MILJÖ OCH LIVSMEDELSSÄKERHET? 
Ann Lorentzon och Susanna Andersson, Normpack/RISE 
Förpackningar är ett högst aktuellt område just nu – nya regelverk för plast, tryck att minska matsvinnet och en ökad konsumentmedvetenhet sätter 
höga krav på branschen. Inledningsvis ger Ann en statusuppdatering om vad du bör veta om framtidens hållbara förpackningar. Susanna fortsätter 
sedan med att ge en bild över det regulatoriska läget på den europeiska marknaden för material i kontakt med livsmedel. 

 

 KEMIKALIEHANTERING OCH REACH - hur uppfyller ni dagens krav och ligger steget före? 
Annelie Linhed, Ramboll  
Mängden kemikalier i samhället ökar ständigt samtidigt som medvetenheten blir större. Annelie berättar om hur ni uppfyller dagens krav och ligger 
steget före morgondagens. 
 

 RISKBASERADE LEVERANTÖRSREVISIONER – för fokus på värde och nytta! 
Magnus Bergström och Rikard Hellqvist, Bergström & Hellqvist 
Leverantörsrevisioner genomförs under en begränsad tid och det gäller att utnyttja tiden på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att uppnå största 
möjliga värde och nytta för alla parter. För att uppnå det krävs ett riskbaserat angreppssätt som ger fokus på rätt saker under revisionen. 
 

 LAGBEVAKNING – HUR HITTAR MAN SENASTE NYTT? Hur bär man sig åt för att hålla sig uppdaterad? 
Anna Wedholm, Senior Food Adviser Herax Food Solutions (tidigare Livsmedelsverket) 
Livsmedelslagstiftningen består av flera hundra rättsakter som ofta uppdateras eller ändras. Hur bär man sig åt för att hålla sig uppdaterad? Vi går 
igenom hur man hittar i EU-lagstiftningen bland ändringsförordningar och konsoliderade versioner. Som exempel söker vi upp senaste nytt på 
märkningsområdet. Vi ger tips på hjälpmedel som kan underlätta för dig som behöver ha koll på senaste lagstiftningsnytt. 
 

 KVALITETSBRISTER I FÖRPACKNINGSPROCESSEN – HUR RÄKNAR MAN? 
Jesper Bach, TriVision  
En kort workshop där vi tillsammans går igenom ett online verktyg för att beräkna din potentiella kvalitetsförbättring och minska matsvinnet i 
produktionen. 
Genom avancerad, användarvänlig inline-kontroll av förpackningsprocessen kan en automatiserad inspektion ge viktig datainformation. Dessa 
uppgifter hjälper inte bara dig som livsmedelsproducent att säkerställa produktkvaliteten, utan gör det också möjligt att beräkna och optimera 
produktionen samt minska avfallet och göra produktionen mer hållbar. 

DAGEN AVSLUTAS MED MINGEL 

ALLA VILL LÄRA KÄNNA ALLA – KNYT NYA KONTAKTER 

Kl 19.00 avslutar vi dagen med vår mycket uppskattade gemensamma middag som ingår i priset! 
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PROGRAM FREDAGEN DEN 15 MAJ 

PARALLELLA SPÅR – här väljer du en av dem 2! 

 CERTIFIERINGSNYHETER BRC/IFS - förtydliganden och tolkningar av viktiga krav.  

Återkoppling vilka avvikelser som är vanligast resp. vilka som kommit på nya krav 

Jessica Eriksson SAI Global/Valiguard &  

Sophie Albrektsson, Intertek 

 

 CERTIFIERINGSNYHETER ISO 22000/FSSC 22000 – förtydligande och tolkningar av viktiga krav. 

Återkoppling vilka avvikelser som är vanligast resp. vilka som kommit på nya krav 

Anna Linse Löfgren, Intertek & Karin Hansson, Intertek  

  

PARALLELLA SPÅR – här väljer du 2 av 3! 

 

 MÅLSTYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET  

Workshopledare: Mattias Andir, MSc Sustainability Science, Trivector LogiQ 

Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål är ett av flera ramverk verksamheter behöver förhålla sig till. Men hur använder man dem i 

praktiken och hur kopplas de till det dagliga värdeskapandet? Under workshopen går vi igenom processbaserade angreppssätt och verktyg som vi 

sedan arbetar med i mindre grupper. Syftet är att ge dig förståelse och verktyg för hur målstyrning av hållbarhetsarbetet kan bidra till att skapa 

värde och affärsnytta. 

 

 FOOD CONTACT MATERIAL - HUR RISKVÄRDERAR MAN MATERIAL SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL 

Workshopledare: Miriam Jallow, Intertek 

Miriam Jallow har över tio års erfarenhet av arbetet med substitution av farliga kemikalier hos varutillverkande företag både lokalt och globalt. 

Med sin materialtekniska kompetens och långa erfarenhet av material i kontakt med livsmedel kommer Miriam att prata om det praktiska arbetet 

med riskbedömning av material i kontakt med livsmedel. 

 

 KVALITETSARBETET - NÖDVÄNDIGT FÖR VARUMÄRKESVÅRD! 

Workshopledare: Thomas von Krusenstjerna, CVO, Brand Director, Co-founder, Paradigm Brand Consultancy 

Kvalitetsarbetet är intimt förknippat med värdena i varumärket. Därför är det naturligtvis en katastrof när ett företags produkter inte håller 

måttet. Risken är att det snabbt skapar ett dåligt rykte som spiller över på varumärket. Varumärkesutveckling och affärsutveckling är två sidor av 

samma mynt, men jag brukar säga att varumärkesutvecklingen handlar om det som gör att man får med människorna på tåget. Man måste sätta 

en strategi som är syftesdriven och inte bara tar sikte på finansiella mål.Thomas berättar om vad som är viktigt för dig som arbetar med kvalitet 

och vem bör du ta armkrok på? 
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PRIS 

EXTRAERBJUDANDE – VI FIRAR 10 ÅR!  
BOKA-TIDIGT-ERBJUDANDE - BOKA FÖRE DEN 6 MARS! 

KOM 2 BETALA FÖR 1  

 MEDLEM - KOM 2 BETALA FÖR 1
Samtliga medlemmar som bokar båda dagarna får GRATIS ta med en kollega från sitt företag. Deltagare nr. 2 får deltaga gratis en av dagarna. 
 
MEDLEMSPRIS 
PRIS - ERBJUDANDE - BÅDA DAGARNA - den 14-15  maj: 8995 kr - tag med en kollega 1 av dagarna! 
PRIS - 14 maj: 5495 kr ingår middag kl 19.00 
PRIS - 15 maj: 4995 kr 
-------------------------------- 
Gratis-deltagare nr 2: kan tilläggsbetala 4995 kr och deltaga båda dagarna den 14-15 maj. 
 
  

EJ MEDLEM - ERBJUDANDE - KOM 2 BETALA FÖR 1! 

Ingår prova-på-medlemskap! 
Begränsat antal platser! 
BOKA BÅDA DAGARNA och du får då också ta med en kollega GRATIS från ditt företag. Deltagare nr. 2 får deltaga gratis en av dagarna. 
 
PRIS - EJ MEDLEM 
PRIS - ERBJUDANDE - BÅDA DAGARNA - den 14-15  maj: 9995 kr  
– Då ingår prova-på-medlemskap i Kvalitet OnLine för en deltagare från ditt företag och du kan ta med en kollega en av dagarna! Läs mer nedan* 
PRIS - 14 maj: 6495 kr ingår middag kl. 19.00 
PRIS - 15 maj: 5995 kr 
-------------------------------- 
Gratis-deltagare nr 2: kan tilläggsbetala 4995 kr och deltaga båda dagarna den 14-15 maj. 

 
*Ingår - ERBJUDANDE - BÅDA DAGARNA 

 Deltagande Kvalitet OnLine Storträff den 14-15 maj 

 Deltagande på 1 nätverksträff i mars i mån av plats, eller i sept. 2020 - Läs mer här! 
Välj mellan: Malmö- Helsingborg – Kristianstad – Göteborg - Stockholm. 

 Personlig inloggning till portalen med bland annat fri frågeservice till våra experter, och ställ din fråga till dina nätverkskollegor i Kvalitet 
OnLine i öppet diskussionsforum! 

 Prova-på-medlemskap gäller: start omg - 30 sept. 2020 - för en deltagare! 

Är du konsult ingår ej gratisdeltagare och prova-på-medlemskapet i Kvalitet OnLine priset ovan! 
Boende  
Rum bokas via anmälan – 50 rum reserverade -andra alternativ bokar du själv! Först till kvarn! 
Enkelrum 1495 kr/natt  
Dubbelrum 1695 kr/natt (separerade sängar) begr. Antal 10 st 

INFORMATION OCH VILLKOR 

Plats Kvalitet OnLine Storträff den 14-15 maj 2020 
PLATS: Malmö Arena Hotel 
Adress: Hyllie Boulevard 12, 216 23 Malmö 
Hotellet ligger vid Malmö Arena, bara ett stenkast från Hyllie Station, varifrån det finns bra transportmöjligheter, främst till Köpenhamns flygplats.          
Flyg till Malmö eller Kastrup- tåg till Hyllie station som stannar utanför! 

Mat 

Ingår torsdag: Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe samt 2-rättersmiddag på kvällen – var och en betalar egen dricka!  

Ingår fredag: Förmiddagskaffe och lunch. Önskar du specialkost? Ange detta i anmälningsformuläret! 

 

ÖVRIGA  VILLKOR 

Gratisdeltagare: Deltager gratis en av dagarna och ska tillhöra samma företag som medlemsföretaget. 

Vid avanmälan senare än sex veckor innan träffen debiteras full avgift. Det är dockmöjligt att om så önskas istället skicka en annan deltagare från 

företaget. 

Fakturering sker i samband med bekräftelse och skall vara betald i god tid innan träff. 

Samtliga priser är ex. moms 
                                              ANMÄLAN  - via formulär – klicka här! 

https://kvalitetonline.se/evenemang/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbHsV-CsXmxRf7KttJSncnESRToljXYkkvgdoduObBsbx3UQ/viewform
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KVALITET ONLINE EXPERTER OCH SAMARBETSPARTNERS – SVARAR PÅ FRÅGOR                                                                                                                                                                       

 
Kvalitet OnLine Livsmedelssäkerhet & Kvalitet 

Bergström & Hellqvist                                                                 www.bergstrom-hellqvist.com  

Bergström & Hellqvist grundades 1999 av Magnus Bergström och Rikard Hellqvist och har sedan starten 

haft ett stort antal kunder, både stora och småföretag, myndigheter och storhushåll i den svenska 
livsmedelsbranschen. I dag är verksamheten inriktad på att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, utbildningar och 
onlineutbildningar till vinnare inom följande kundkategorier: Livsmedelsindustri, Storhushåll och Kontroll- myndighet. Bergström & 
Hellqvist är uppskattade utbildare och konsulter. Företagets grundare har skrivit boken ”Kvalitets- och miljöledning i 
livsmedelsbranschen” samt populära handböcker som syftar till att förstå och tillämpa olika standarder. 
 

Josefine Liew                                                     www.valiguard.se   

Valiguard är representant för SAI Global i de skandinaviska länderna. Totalt utför 
vi ca 300 tredjepartsrevisioner om året med inriktning på livsmedelssäkerhet och 

kvalitet. Därmed är vi det ledande företaget på detta område. Våra revisorer är mycket erfarna och har gedigen bakgrund inom 
livsmedel. Valiguard har också en egen ackreditering från SWEDAC för ekologisk certifiering och för MSC (Marine Stewardship 
Council) via SAI Global. 
 

Intertek Karin Hansson - Head of Food Nordics                                    www.intertek.se    
Hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med 
tjänster som livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella 

standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk. 
 

 
 

 
 

Kiwa Sverige AB är ett internationellt företag med 30 års erfarenhet av certifiering.                                www.kiwa.se  

Kiwa Sverige AB har 3 affärsområden Livsmedel -, Bygg & Energi- samt System certifiering.                                                                                  
Kiwa Sverige AB utför certifieringar mot Livsmedel och Lantbruk.  BRC, ISO 22 000, FSSC, EKO, KRAV, IP 
Livsmedel, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, MSC,ASC, UTZ, Global Gap, ISO 9000, 

ISO14000, CSR samt utförande av verifieringsuppdrag. Våra revisorer har lång erfarenhet inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. 

Maria Norén Lead Auditor, Livsmedelsingenjör med lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen, bland annat 18 år inom Scan med 
arbete inom kvalitet, produktutveckling, processteknik, kvalitetschef Djuromsorgsfrågor. Har även haft utbildningar inom HACCP, 
Internrevision, Grundorsaksanalys och anpassade hygienutbildningar, har arbetat med revison sedan 2006. Utför revisioner som BRC, 
ISO 22000, FSSC, IP Livsmedel, IP Slakt, IP slakt transport, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, EKO/KRAV och 
ISO14000. Samt verifieringsuppdrag inom de flesta standarder (Leverantörsbedömningar, djuromsorg, företagens egna CSR krav osv). 
______________________________________________________________________________________________________                                                
 

 
Kvalitet OnLine Livsmedel/Märkning & Allergener experter 
SVARAR PÅ FRÅGOR;  Anna Westberg  från Bergström & Hellqvist AB samt 

Herax Food Solutions AB – Joachim Malmberg                             www.heraxfood.se    
Herax Food Solutions AB grundades 2009 och är ett konsultföretag som vänder sig till företag inom 
livsmedelsindustrin som verkar på den Skandinaviska marknaden. Sedan starten har vi fokuserat vår verksamhet på 

rådgivning inom främst märkningslagstiftning i Skandinavien men kan självklart vara behjälpliga med tjänster inom 
livsmedelssäkerhet och kvalitet. Vi hjälper våra kunder att granska märkningen, översätta förpackningstexter, riskvärdera olika 
ingredienser samt utreda närings- och hälsopåståenden.  
 

Advokatfirman MarLaw – din partner för livsmedelsjuridik – Katarina Ladenfors       
www.marlaw.se  
Sedan 45 år tillbaka är Advokatfirman MarLaw en av Sveriges ledande advokatbyråer som arbetar med marknadsrätt 

och dess anslutande rättsområden. MarLaw bistår med specialistkompetens inom marknadsrätt, avtal, IT-juridik, upphovsrätt, 
reklamjuridik, varumärkesrätt och patent. Advokat Katarina Ladenfors är partner på MarLaw och särskilt inriktad på livsmedelsjuridik. 
Katarina är flitigt anlitad som processombud i domstol och biträde inför myndigheter. Katarina kan bl.a. hjälpa till med avtal, biträde 
inför Miljöförvaltningen, granskning av marknadsförings-material utifrån livsmedelslagstiftningen, granskning av närings- och 
hälsopåståenden och märkning samt registrering av produktnamn.  
 

 
 
 
 

http://www.bergstrom-hellqvist.com/
http://www.valiguard.se/
http://www.intertek.se/
http://www.kiwa.se/
http://www.heraxfood.se/
http://www.marlaw.se/
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Svarar på frågor om Allergener;  
Allergi Kompetens Anne-Li Karlsson                             www.allergikompetens.se  
Anne-Li har arbetat med allergener och allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999.  
Hon koordinerar två nätverk inom området - "Födoämnesallerginätverket” tillsammans med  
Bioconsult AB sedan 1999 samt - "Allergennätverket för industrin" i egen regi sedan 2005. Hon 

erbjuder också utbildningar, gör utredningar, ger rådgivning och tillhandahåller information om allergi och allergener.  
Tjänster som främst riktar sig till livsmedelsproducerande företag. Anne-Li är kemist/molekylärbiolog. Hon har tidigare  
arbetat på SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik (numer SP) samt dessförinnan med hjärta o kärlforskning på 
Wallenberglaboratoriet, GU. Hennes erfarenheter från forskning inom allergiområdet gör också att hon har möjlighet  
att tolka de senaste forskningsrönen och därmed fungera som en bro mellan forskarvärld och livsmedelsindustri. 
____________________________________________________________________________________ 

Kvalitet OnLine Miljö/Arbetsmiljö/CSR SVARAR PÅ FRÅGOR;  
Kvalitet OnLine konsult Elisabeth Ernehag samt Sweco Environment AB           
www.sweco.se                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sweco är nordens ledande konsultföretag inom miljö och teknik med missionen att aktivt bidra till en  hållbar 

samhällsutveckling. Sweco Environment utför tjänster bland annat inom vatten, avfall, miljöanalys, miljö- och arbetsmiljöledning och 
CSR.  Affärsmodellen bygger på närhet och enkelhet och Sweco finns på ett 20-tal orter i Sverige. Inom segmentet miljö, arbetsmiljö 
och CSR hjälper Sweco Environment företag inom både industrin och offentlig verksamhet med lagstöd, ledningssystem för miljö, 
arbetsmiljö och kvalitet, systematiskt arbets-miljöarbete, riskbedömningar, egenkontroll enligt miljöbalken och yndighetskontakter. 
____________________________________________________________________________________ 

Kvalitet OnLine Ständiga Förbättringar i praktiken 
Ständiga Förbättringar & Lean - Sandholm Associates AB   www.sandholm.se 
Sandholm Associates AB har tillhandahållit konsultation och utbildning i kvalitet och  
kundorienterad verksamhetsutveckling sedan 1971. Sandholm AB och är därmed det  

konsult- och utbildningsföretag som har den längsta erfarenheten i Europa av att hjälpa  
olika företag och organisationer med att utveckla verksamheten genom att fokusera på ett  
kundorienterat och faktabaserat förbättringsarbete. Företaget är sedan många år den ledande aktören gällande kvalitet, 
förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Lokalbolag finns även i Kina och Portugal. 

____________________________________________________________________________________ 

Kvalitet OnLine Förpackningar 

Förpackningar - Packnyheter & nord emballage         www.n-e.nu - www.packnyheter.se -  

www.packbridge.se  

Bo Wallteg har jobbat som branschtidningsredaktör sedan 1975. De första 16 åren med inriktning på 

plastbranschen, både som anställd (tidningen Plastforum) och som ägare (tidningen Plast Nordica).  

Sedan 1991 är inriktningen förpackningar och han har varit chefredaktör för tidningarna Pack Nordica  

samt Packmarknaden. Sedan år 2002 är han delägare och chefredaktör för tidningen nord emballage.  

Han har varit ordförande i tre år för den internationella förpackningsjournalistorganisationen IPPO (International Packaging Press 

Organisation). Dessutom är han en av initiativtagarna och grundarna till förpackningsklustret Packbridge, som på tre år fått drygt 230 

medlemsföretag.                        
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