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Elbranschen tänder lamporna på 
Elens dag 
 

På Elens dag den 23 januari så tänder Sveriges elbransch lampor i Sverige - för att stötta 

organisationen Givewatts livsviktiga arbete i Kenya. Alla som vill kan dessutom bidra genom 

att göra ljusformationer och fotografera dem, tagga med #getglowing2016 och dela med 

vänner och följare i sociala media, så skänker Svensk Energi 50 kronor per bild med 

förhoppningen att nå hela vägen till 50 000 kronor. 

 

I Sverige ser vi el som något självklart, men faktum är att var fjärde människa på jorden 

saknar tillgång till elektricitet. Bristen på rent ljus är en utmaning i vardagen - till exempel för 

läxläsning - och något som hindrar utveckling. Därför samarbetar Sveriges elbransch sedan 

2012 med organisationen GiveWatts som distribuerar solenergilampor till skolbarn i Kenya och 

Tanzania, vilket så här långt har resulterat i hela 18 000 solcellslampor.  

#tagga en ljusbild och ge fler skolbarn en ljus framtid 

Malin Thorsén, projektledare på Svensk Energi förklarar hur alla som vill kan bidra till 

GiveWatts arbete på Elens dag:  

- På årets Elens dag kan alla vara med och sprida ljus till dem som saknar tillgång till el. Upp 

till 50.000 kronor skänker Svensk Energi helt enkelt 50 kronor för varje bild som läggs upp i 

sociala media föreställande en ljussymbol och taggad med #Getglowing2016. En enkel sak är 

att själv, eller tillsammans med vänner eller kollegor, skapa en symbol, kanske ett hjärta eller 

ett ord med hjälp av mobilen. Ju fler tända lampor vi förevigar här den 23 januari - desto mer 

ljus sprider vi till en annan del av världen.  

Tips för att göra en ljussymbol! 

 Samla vänner eller familj och gör en bild med hjälp av era mobiler eller ficklampor. 

 Använd julens ljusslingor och forma en symbol i snön eller på marken. 

 Gör så kallad light paint och "måla" med ljus i mörkret (se hur man gör på 
www.svenskenergi.se/elensdag). 

Om Elens dag  

Den 23 januari firas Elens Dag för tredje året i rad. Dagen är ett initiativ av 

branschorganisationen Svensk Energi som vill visa på hur elen bidrar till nytta och nöje, 

förenklar vår vardag och faktiskt är grunden för hela vårt moderna samhälle.  

Om GiveWatts 

GiveWatts vision är att alla människor, oavsett var de bor ska ha tillgång till ren och hållbar 

energi. Organisationen levererar förnybara energilösningar, framför allt i form av soldrivna 

http://www.svenskenergi.se/elensdag
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lampor som distribueras via skolorna. En solenergilampa i ett hushåll ger i genomsnitt fem 

personer tillgång till ljus och el. Svensk Energi och Sveriges elföretag har samarbetet med 

GiveWatts sedan 2012 och hittills har 18 000 lampor installerats. www.givewatts.org  

 

Vill du veta mer? 

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se/elensdag 

Kontaktperson: Malin Thorsén, malin.thorsen@svenskenergi.se, tel 0701-64 44 26  
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