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Strøtanker… 

I denne udgave af 'Småt Brændbart' deler næstformand Birger Nielsen sine 

strøtanker efter at have været på to messer i Europa; Spring Fair Birmingham og 

Formland i Danmark. 

Genbrug som DNA; 60 procent af de solgte møbler og interiørprodukter i 

Vesteuropa kommer fra Kina. Ofte hurtige møbel- og interiørprodukter med en 

gennemsnitlig levetid på syv år, og hvoraf kun ti procent genbruges. Flere og flere af 

de nye virksomheder i branchen arbejder med bæredygtighed. ”Og det er helt sikket 

noget, vi alle sammen skal tage til os”, mener Birger. 

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

Denne gang kan du bl.a. læse om støtte til grøn omstilling, 

digitalisering og eksport. 

Erhvervsministeriet fjerner den nedre beløbsgrænse for 

vækstlånet, hvilket giver en håndsrækning til endnu flere 

virksomheder. 

Vi ser også på den kommende Heimtextil i juni og en 

velgennemført Nordstil. 

 

Læs artiklerne 

 

Dejligt at samles på en velbesøgt 

Formland 

Formland Spring er næsten tilbage på niveau med før 

coronapandemien. Det står klart, efter interiør- og 

designbranchen var samlet i MCH Messecenter Herning 

for at præsentere produktnyheder samt for at handle, 

hente inspiration og netværke. 

FAGA's formand Marianne Jensen slår fast, at det var 

glædeligt at møde sine kunder. Man fornemmede, at de 

var glade for at komme ud og blive inspireret”, siger 

hun.  

 

Læs mere 
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Ambiente Trends 22+: Naturligt, optimistisk 
og motiverende 

Ambiente Trends 22+ præsenterer tre banebrydende 

forecasts, der bygger videre på tidligere temaer og udvikler 

dem yderligere på en meningsfuld måde.  

Nye perspektiver åbnes ved remedy solving + clearing. 

identity knowing + making kommer til bunds i essensen af 

dét at leve tæt på naturen, og inspireret af bybopladser og 

det nye ønske om at inkludere byen ses tendensen lively 

improving + liberating. 

 

Læs mere 

 

 

Få eksperternes input på FAGA+PEJ trendseminar SS23 

Skal du have styr på farver, former og materialer, inden du kaster dig over din kommende kollektion? Så vær med når 

eksperterne fra pej gruppen præsenterer interiørtrenden for sæsonen SS23: 31. marts i Herning og 6. april i 

København. 

Gå ikke glip af en inspirerende dag med professionelle trendinput og gode dialoger med kollegerne fra branchen. Prisen 

pr. deltager er kun kr. 399,- plus moms (markedspris fra kr. 2.000,-).  

 

Læs mere og tilmeld dig her 

 

Schenker indfører mobilitetstillæg per 
14. februar 2022 

Som et resultatet af EU's mobilitetspakke 1 (MP 1), der 

omfatter implementering af nye regler for europæisk 

landtransport, indfører DB Schenker et tillæg på 11% 

for fragt til Sverige, Norge og Finland og 8% for fragt til 

øvrige lande. 

 

Læs mere 

 

 

 

http://www.faga.dk/link.ashx?id=1643&ref=60194
http://www.faga.dk/link.ashx?id=1639&ref=60194
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Nu kan du også hente dine ATA-Carneter i 
Hirtshals Transportcenter 

SMVdanmark har indgået samarbejde med Niels Bonde 

Spedition ApS om udstedelse af ATA-Carneter i Hirtshals 

Transportcenter, som er placeret på en af de mest befærdede 

grænser i Danmark og meget centralt i forhold til 

toldopgaven i Skandinavien. 

 

Læs mere 

 

Bliver dit produkt kopieret? 

Så er der hjælp at hente hos TVC Advokatfirma, 

som guider dig gennem de mange immaterialretlige 

regler på et gratis mini-seminar om IP-rettigheder: 

Onsdag 2. marts i AARHUS 

Onsdag 9. marts i KØBENHAVN 

 

Læs mere her 

 

 

 

 

 

Gratis adgang til Parismessen 24.-28. marts 
2022 

Som medlem af FAGA får du gratis adgang til den store 

internationale design- og interiørmesse Maison&Objet i Paris, 

som er flyttet fra den oprindelige januardato til 24.-28. 

marts 2022. 

Kontakt PROMOSALONS, Line W. Letz på tlf.: 33 93 62 66 

eller email: lwiinholt@promosalons.com for at få en gratis 

invitationskode.  

Husk at oplyse, at du er medlem af FAGA. 

 

Læs mere 
 

Følg FAGA på Facebook og vær med, når der sker noget – KLIK HER  
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