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Pressinbjudan 
20.06.2019 

Möt Vattenfall i Almedalen – fokus på 
klimat, energi och elnät 

 
Under de första dagarna i juli samlar Vattenfall ett sextiotal 
beslutsfattare, företagsledare, politiker och experter för att diskutera 
den i särklass viktigaste frågan just nu – klimatet och kopplingen till 
energi som möjliggörare för ett fossilfritt Sverige. 
 
Vattenfalls seminarier äger rum i Energihuset på Mellangatan 9, några minuters promenad från 
Donners plats. 
 
Bland deltagarna märks bland andra Vattenfalls vd Magnus Hall, statsråd och andra ledande 
befattningshavare som Ibrahim Baylan och Anders Ygeman, Benjamin Dousa, ordförande 
MUF, Peter Carlsson, VD Northvolt, Therése Treutiger, Vice VD, Microsoft Sverige, Martin Pei, 
Teknisk direktör, SSAB och Laura Sandys, ledamot av styrelsen för det brittiska gasföretaget 
SGN. 
 
Vattenfalls seminarier i Almedalen 2019 
 
Måndag 1 juli 
11.00–12.00  Klimatet kräver handling – är företagen redo att accelerera? 
13.00–14.00  Bye bye coal – Europe's energy future 
 
Tisdag 2 juli 
08.00–09.00  Nedsläckt land – det här kan handla om just dig 
09.30–10.30  Gotland tar täten – mot ett fossilfritt samhälle 
11.00–12.00  Framtiden är elektrisk – ombyggnad pågår 
13.30-14.30  Framtidens batterier – Sveriges jättechans 
 
Onsdag 3 juli 
09.30–10.30  Tuff klimatpolitik – fungerar det för alla? 
11.00–12.00  Så blir din stadsdel hållbar – tillsammans skapar vi listan 
14.30–15.30  Många bäckar små – dags att samverka 
 
Mer information om seminarieprogrammet finns på: Vattenfalls program 
 
Samtliga seminarier webbsänds live och kan även ses i efterhand, besök oss på; 
http://www.vattenfall.se/almedalen 
 
Karta till Energihuset, Mellangatan 9, i Visby. 
 
Välkommen!  
 
För ytterligare information kontakta: 
Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com 
Henrik Svensson, pressekreterare, 070-271 11 32, henrik3.svensson@vattenfall.com 
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com 
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