
Fortum lyser upp för Skansens nattdjur
Från och med lördag börjar vi gå mot ljusare tider. Under vinterhalvåret tar mörkret över och vi har bara ett fåtal timmar av dagsljus. Med ny
energieffektiv teknik har Fortum, tillsammans med Skansen installerat ett naturligt månljus hos skymningens djur.

Ett blått månljus har installerats hos varg, lappuggla och älg. Tidigare har man testat ett gult ljus, men det blå som nu har tagits fram är mer naturligt.
Dessutom gillade inte lappugglan det gula skenet vid en första provbelysning.

- Djuren lockas inte automatiskt fram av ljuset men de är naturligt lite nyfikna, vilket gör att de lättare kikar fram, säger Lars-Erik Larsson, zoolog och chef
för biologiska muséet som är en del av Skansen.

Samarbetsprojektet med Skansen är ett bland många exempel på hur Fortum arbetar med att lysa upp sin näromgivning. I år är Fortum också med och
sponsrar Stockholm stads julbelysning på 32 gator och torg.

- Med energieffektiv belysning kan vi sprida ljus där det behövs. Det bidrar både till trivsel och trygghet, och det till en betydligt lägre kostnad än vad många
tror. Till exempel är kostnaden för hela julbelysningen i Stockholm knappt 600 kronor per dygn, säger Fredrik Karlsson, kommunikationschef för Fortum i
Sverige.

På lördag firar Skansen och Fortum ljusets återkomst – midvintersolståndet - med evenemanget Isen brinner. Bland annat erbjuds en månskenspromenad
till lappuggla och varg. Det bjuds också på nyponsoppa i varghuset, värme i värmetunneln och en värmesaga för barn som berättar om hur värmen kom till
Skansen.

För mer information, kontakta gärna: 
Jennifer Carlsson, sponsorchef, tfn. 08 - 671 71 56, 
Christina Almgren, presschef, Fortum, tfn, 072 - 515 78 06

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 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var
1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com


