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Möt ABB under Almedalsveckan – vi 
stärker vårt engagemang i debatten 
 
Den 29 juni till 6 juli är det dags för årets Almedalsvecka på Gotland, Sveriges största politiska 
mötesplats. Det är sjätte året i rad som ABB deltar och i år är teknikföretaget representerat i 22 
seminarier och debatter. 
 

2014-06-18 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, är i år representerat i en mängd 

seminarier och paneldebatter som arrangeras av olika aktörer, däribland Teknikföretagen, Chalmers 

tekniska högskola, EO.N, Mälarenergi, Mattecentrum, Swedbank och Power Circle. 

Det övergripande temat för ABB:s deltagande är att teknik och kompetens tillsammans med högt 

säkerhetstänkande är viktiga delar för att långsiktigt skapa ett hållbart samhälle. Ämnen som kommer 

att diskuteras är bland annat: ”Kan en europeisk elmarknad stärka Sveriges konkurrenskraft?”, 

”Kompetensförsörjning i en global värld”, ”Hur utvecklar vi elnätet för ett hållbart samhälle?”, 

”Säkerheten först – inte utan entreprenören”, ”Nobelpris eller nya företag – måste vi välja?” samt ”Kan 

dumma idéer skapa ett bättre samhälle?” 

Från ABB Sverige deltar bland andra Johan Söderström, vd, Per Eckemark, divisionschef, Åsa 

Jackson, personaldirektör, Mikael Dahlgren, forskningschef, Lena Westerholm, chef för Sustainability 

affairs, Mats Holmberg, ansvarig för Public Affairs och Helena Malmqvist, samordnare för 

universitetskontakter. 

”Vi är med i Almedalen för att delta i debatten kring frågor som är viktiga för ABB. Det kan till exempel 

handla om Sveriges konkurrenskraft, energifrågor, innovationsklimat och kompetensförsörjningen för 

framtiden”, säger Suzanne Lagerholm, kommunikationsdirektör för ABB Sverige. 

Projekt Smart Grid Gotland, där ABB ingår, har en utställning i Vattenfalls hus för att visa upp 

delprojektet ”Smart Kund Gotland”. ABB:s arbete för en utbyggd infrastruktur för elbilar lyfts också 

fram genom att företaget installerar en snabbladdare vid Visbys flygplats under sommaren. Kom och 

ladda!  

Följ oss även på Twitter (@abbsverige), Facebook (ABB Sverige) och via vår webbplats (abb.se). 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar 

prestanda och minimerar miljöpåverkan. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har 

ungefär 150 000 medarbetare. 

 

 

 

 

 

  

http://www.abb.se/cawp/seabb361/43a7a2fd13b2a847c1257b890026e3a8.aspx
http://www.abb.se/cawp/seabb361/43a7a2fd13b2a847c1257b890026e3a8.aspx
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