
 

    

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att 

leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem 

genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, 

Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se 

 

Pressinbjudan 
28.06.2018 

Under årets Almedalsvecka samlar Vattenfall ett sjuttiotal 
ledande beslutsfattare inom näringsliv och politik, debattörer 
och experter för att diskutera framtidens viktiga energifrågor 

och vägen till ett fossilfritt Sverige. 
 

 

 
Seminarierna äger rum den 2-4 juli på Energihuset på Mellangatan 9, bakom 
Donners hotell. Samtliga seminarier webbsänds live och kan även ses i 
efterhand. 
 
Från Vattenfall deltar flertal ledande befattningshavare och ämnesexperter. 
Däribland Magnus Hall och Anna Borg, Vattenfalls vd och finanschef, samt 
Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef. 
 
Mer information om seminarieprogrammet finns på:  
Vattenfalls program 
 
Välkommen! 
 
Seminarieprogrammet  i korthet 
 
Måndag 2 juli 
10.00–11.00 - Fossilfria inom en generation – hur går det’? 
11.15–12.15 - Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar 
12.30–13.30 - Staten + kapitalet = fossilfritt 
 
Tisdag 3 juli 
09.15–10.00 - AI – lättare liv men svårare val 
10.30–11.30 - Snö eller tö? Lev smart för klimatet 
15.00–16.00 - Så blir Sverige Europas hetaste industriland 
 
Onsdag 4 juli 
08.30–09.10 - Äkta tillväxt – i din egen själ 
10.00–11.00 - Elmarknaden – vem bryr sig? 
11.30–12.30 - Är sopor sopor? 
13.00–13.30  - El 24/7 – vad får det kosta? 
14.00–15.00 - Solenergin får inte gå i moln   
 
För ytterligare information kontakta: 
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07 
 
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 
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