
Fortum lyser upp Stockholm med 644 942 LED-lampor - sponsrar
Stockholms Stads julbelysning
På lördag tänder Fortum och Stockholms stad årets julbelysning. I år strålar det ännu mer om huvudstaden när sammanlagt 644 942 energisnåla LED-
lampor lyser upp ett trettiotal entréer, parker, gator och torg. Mest av allt lyser Kungsgatan med nästan 90 000 LED-lampor. Fortums samarbete med
Stockholms stad pågår dock året runt med syftet att lysa upp särskilt mörka och otrygga platser.

– Juldekorationerna ger en tryggare, vackrare och trevligare citykärna både för dem som bor eller arbetar här och för besökare. Moderna LED-lampor är
energieffektiva och ger oss mycket ljus för pengarna, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör för Fortum i Sverige.

El är i dag billigare än många tror. Men det kostar betydligt mindre att lysa upp staden än vad stockholmarna själva tror. När Fortum förra året frågade
stockholmarna vad de tror att belysningen kostar visade det sig att svaren ofta låg på 10 eller 25 gånger vad som faktiskt är fallet. Årets julbelysning består
av 644 942 energisnåla ledlampor. Det kostar 39 kronor per timme eller 600 kronor per dag. Det motsvarar elkostnaden om 400 stockholmare dammsuger
eller 500 kaffebryggare är igång – i en timme.

- Den årliga julbelysningen uppskattas av stockholmarna och upplysta platser bidrar generellt till en trevlig atmosfär, särskilt under de mörka
vintermånaderna. Fler upplysta platser bidrar även till en ökad trygghet, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad som inviger
julbelysningen 2013.

För mer information, kontakta gärna Christina Almgren, presschef Fortum, 072 – 515 78 06, christina.almgren@fortum.com
Presskontakt Ulla Hamilton (M), Tobias Nässén, pressekreterare, 076 - 122 92 02, tobias.nassen@stockholm.se

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser
behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår
verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt
växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var
1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


