
 

 

 
 
 

Alla pratar miljö – men vad görs egentligen?  
 
 
 

Tricorona Climate Partner – Christian Patay 
Hjälper företag att agera mer hållbart genom klimatkompensation och 
klimatrelaterade tjänster. Christian har många års erfarenhet inom 
miljöområdet bl.annat som klimatanalytiker och som konsult.  

 

 
Swedavia – Madelene Palm 
Madelene är miljörådgivare, strategisk miljökommunikation och har 
arbetat i 5 år på Swedavia. Swedavia köper, som första företag i 
världen, förnybart flygbränsle motsvarande våra egna flygtjänsteresor. 
Det och lite mer kopplat till fossilfritt inrikesflyg 2030 ska Madelene 
prata om.   

 
Skanska Sverige AB – Helena Eneström 
Helena arbetar sen 2006 på Skanska som kategoriansvarig för resor 
och möten. Helenas brinner för att försöka hitta lösningar som 
underlättar vardagen för Skanskas resenärer.Skanska har ett mycket 
stort fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor och tar bland annat ut en 
egen miljöavgift på flygresor som Helena kommer berätta lite mer om. 

 

 
Kammarkollegiet – Sebastian Svartz 
Jurist och Hållbarhetssamordnare på Statens inköpscentral med 
ansvar för att stödja verksamheten i arbetet med upphandling och 
förvaltning av de ramavtal där det föreligger risk för belastning på 
miljön eller behov av socialt ansvarstagande. 

 



 

 

Scania – Åsa Ward  
Sedan 2009 arbetar Åsa Ward som Meeting and Travel Manager på 
Scania. De har stort fokus på att bygga ett hållbart mötes- och 
reseprogram. Mycket av arbetet har varit att skapa en balans mellan 
det fysiska mötet som genererar en resa och det virtuella mötet där 
man kan undvika resan. 
 

 
Rezidor Hotels – Sven Wiltink 
Responsible Business Manager på Rezidor Hotels. Svens 
arbetsområden omfattar miljöcertifieringar av hotellen, sociala program 
samt utbildning. Sven  kommer att prata om olika alternativa 
miljöcertifieringar som finns runt om i världen. 

 
American Express GBT – Susane Wilson 
Susane arbetar med konsultuppdrag inom Global Business Consulting 
och är del av SBTA Hotell kommitee.  

 
American Express GBT – Björgvin Helgason 
Björgvin  arbetar med konsultuppdrag inom Global Business 
Consulting och är del av SBTA Flyg  kommitee 

 
Coor – Per Julin 
Affärsutvecklare på dagkonferenskedjan Coor Konferens, som har 
tretton mötesanläggningar i Stockholm och Göteborg.  Engagerad för 
resfria möten IRL och är del av  SBTA:s möteskommitté.   
 

 

 
Välkomna till Sheraton den 12 december 2016 


