
Pressinbjudan 2013-06-28

Välkommen på Telias seminarium om IT och Telekom för ett hållbart samhälle

Hej, 

Almedalsveckan närmar sig och i samband med detta skulle jag vilja bjuda in dig till ett miljöseminarium som Telia arrangerar på Briggen Tre Kronor. Utöver
att TeliaSonera tillhandahåller klimatsmarta tjänster så är vi också huvudpartner till Initiativet Hållbara Hav som syftar till att uppmärksamma miljöhoten mot
Östersjön.

På seminariet vill vi lyfta frågan om det digitaliserade samhället som en förutsättning för det klimatsmarta samhället och hur man kan nå dit. På seminariet
medverkar bland andra Maria Wetterstrand, fd språkrör för Miljöpartiet, och Ulrika Steg, chef för Telias mobila verksamhet i Sverige.

Tid: Tisdagen den 2 juli kl.14.00 - 16.00.  
Plats: Briggen, Tre Kronor, som ligger vid hamnen i Visby
Kaffe serveras från kl. 13.30

Program:
- Ulrika Steg, chef för Telias mobila verksamhet i Sverige - Berättar om Telekoms möjligheter kopplat till det hållbara samhället
- Mats Landén, NMC:s generalsekreterare - Hur NMC använder IT o Telekom för att hålla möten med sina 270 medlemsföretag 
- Dag Lundén, miljöchef inom TeliaSonera - Talar om IT & Telekoms verkliga miljöbelastning men också om hur TeliaSonera arbetar med energieffektiva
lösningar som spar både pengar och miljö samt hur detta kommer kunderna till del.
- Maria Wetterstrand, fd språkrör för Miljöpartiet - Betydelsen av ett hållbart ledarskap och hur detta påverkar näringsliv och samhällsutveckling.

Vi avser att avsluta seminariet med en kortare ”Paneldiskussion” med möjlighet till en dialog med åhörarna.

Med vänliga hälsningar
Catherine Karagianni

Environment Manager
TeliaSonera Sweden
Mobile +46 70 551 12 03

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät,
tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber,
vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland
och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.


