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Affärsnätverket ”Företagare för miljön”
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www.framtidhaga.se/news

Svante Axelsson 

Regeringens nationella 

samordnare för initiativet 

Fossilfritt Sverige.

Pär Holmgren 

meteorolog och 

naturskadespecialist 

på Länsförsäkringar.



Föredragshållare

Pär Holmgren Meteorologen med passion för klimatfrågor. Klimatförändringarna 

leder till stora utmaningar i vårt samhälle, vilket vi måste höja beredskapen för säger 

Pär, som idag arbetar som  naturskadespecialist  på Länsförsäkringar. 

Försäkringsbranschen är bra på att arbeta med riskhantering och att minska sårbar-

heten, men för att ställa om till ett hållbart samhälle behöver vi tydligare koppla ihop 

ekologi och ekonomi. Som en aktör inom finans- och försäkringsbranschen har vi därför 

ett extra stort ansvar. Vi kommer att utöka det förbyggande arbetet inom naturskade-

området eftersom vi ser en risk för att extrema väderhändelser blir vanligare och värre 

framöver. Detta behöver vi anpassa oss till. 

Ruth Alice är en mångdimensionell och energirik scenaktris som bjuder på underhållbara 

tjänster: underhållande, hållbart och gärna underbart. Hon blev Sveriges bästa improvisations-

poet 2014 och utsedd till en av 40 inspiratörer för en hållbar livsstil 2016 av GreenWatch. 

Underytanbarnet Alice undrar och förundras alltid över saker. Att skriva poesi är att leka med 

ord och mentala konstruktioner. Ruth Alices scendikter och sånger handlar om att hitta våra 

inre skatter och gåvor och dela dem med världen. Hållbarhet börjar på insidan, att uppskatta 

det vackra vi redan är!

Jimmy Sjöblom medverkade till att sätta det svenska miljöarbetet på världskartan inom 

hotell- och restaurang, bidrog till att ta fram det första Svanensystemet för hotell, han blev 

det första enmansföretaget i Europa med dubbel ISO- certifiering (kvalitet och miljö). Han har 

erfarenheter från många länder och verksamheter. Han har även utbildat över 10 000 lärare

hemma i Sverige. 

Sagt om Jimmy Sjöblom: ”Förutom sina faktiska kunskaper om hållbar utveckling har Jimmy 

fortsatt att utveckla sin fenomenala förmåga att vara empatisk, låta människor känna sig sedda, 

och utgå från deras verklighet i utbildning, dialog och rådgivning. Som utbildare och föreläsare

är Jimmy energisk, dynamisk och med en stor portion humor.” - Karl-Henrik Robèrt, grundare 

Det Naturliga Steget  -

Konferencier/underhållare

Fredrik Swahn är utbildad sångare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han är en fan-

tastisk artist och entertainer som bjuder på sig själv i alla lägen. Med sin stora portion energi och 

utstrålning har han en alldeles säregen förmåga att skapa en unik publikkontakt.

På dagen en inspirerande konferencier som kan lotsa gästerna genom konferenssittningen och 

som dessutom kan bjuda på ett musikaliskt avbrott om så önskas. Kvällstid agerar han musikalisk 

värd, ramar in tillställningen och för med varm hand middagen framåt.

Fredriks personlighet skapar trivsel och sprider god stämning både på och bakom scenen, något 

som är till stor glädje för alla.

Svante Axelsson är nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige.

Han utsågs av regeringen förra året och var tidigare generalsekreterare för

Naturskyddsföreningen. Fossilfritt Sverige samlar aktörer från näringsliv,

organisationer, kommuner och regioner för att påskynda omställningen till ett

samhälle fritt från fossila bränslen.

I sin nya roll arbetar Svante för att synliggöra och främja det stora arbete som

sker runt om i landet. Han fungerar också som aktörernas länk till regeringen

när det gäller deras behov av stöd för att sänka sina utsläpp.



Program
Förmiddag – lokal Valhall Eftermiddag – lokal Teatern

 8.00-9.30  

Registrering och fika 

 13.30-14.00  

Underhållbara framträdanden av ordkonstnär  

Ruth Alice, Fredrik Swahn och kören

 9.30-10.00 

Gomorronsoffa – Fredrik Swahn och Ruth Alice 

diskuterar omkring hållbarhet med några av 

dagens talare.

 14.00-14.45

Vart är vi på väg? 

Pär Holmgren tar oss med på en 

både spännande och skrämmande 

resa.

 10.00-10.45

Jimmy Sjöblom träffar företagare i regionen 

som tagit det naturliga steget mot hållbarhet. 

Verkliga ”case” presenteras.

 14.45-15.15 

Fika med mingel

Lokal: Valhall
Besök anslagstavlan i foajén!

 10.45-11.00

Paus med mingel

Besök anslagstavlan i foajen! Här kan du dela 

med dig av innovationer och idéer, söka nya 

samarbetspartners, ny kompetens m m. Kanske 

villl du sälja eller köpa något – allt är möjligt!

 15.15–16.00

Hoppfulla perspektiv på klimat-

krisen! 

Svante Axelsson

 11.00-12.00 

Workshop för små- och 

medelstora företag

Kreativa hållbara arbets-

metoder ger klirr i kassan! 

Jimmy Sjöblom.

 16.00–16.20

Så jobbar vi för hållbara transporter i regionen

Föreningen BiodrivMitt och projektet Hållbara 

transporter i leverantörsleden i dialog med Svante 

Axelsson.

 11.00-12.00  Parallella sessioner, byte av lokal

S1. Hållbara transporter i regionen

Föreningen BiodrivMitt, Claes Rosengren

Projektet - Hållbara transporter i leverantörs-

leden, Nicklas Tarantino

Lokal: Vanadis

S2. ”Förnybar Energi i Världens och Sveriges 

Energisystem”. Professor Björn Karlsson, 

Högskolan i Gävle. Lokal: Freja

S3. Handlingskompetens för hållbarhet

Pedagog Lisen Vogt, Framtidsmuseet, Science 

Center Dalarna.  Lokal: Bakfickan

Läs mer om workshop och sessionerna på nästa sida!

 16.20-16.40

Sammandrag och slutsatser från workshop för

företag: Jimmy Sjöblom. 

Utdelning av logga /tavla till de före-

tag som utbildat sig i Det naturliga steget.

 16.40-17.00

Avslutning /sammanfattning av dagens konferens

Fredrik Swahn och Ruth Alice

 17.00-18.00 

Mingel inför middagen!

Tid att testköra bilar i parken och se utställ-

ningen i parkfoajén.

 12.00-13.30

Hållbar lunch med tid att se utställningen i 

parkfoajén samt testkörning av miljöbilar i 

parken.

Missa inte detta!

18.00 –

Middag med fantastisk under-

hållning! 

Lokal: Restaurangen



Workshop - Sessioner
Workshop för små- och medelstora företag. 

Kreativa hållbara arbetsmetoder ger klirr i kassan!

Jimmy Sjöblom. ”Det naturliga steget”

Lokal: Valhall

 När du vet vart du ska, så är det lättare att planera resan. Under denna workshop får vi se ett par goda 

exempel på hållbar produktutveckling som öppnat helt nya marknadsplatser för olika organisationer i 

Sverige.

 Vi går igenom tre stycken analys- och planeringsmetoder som kan hjälpa dig att utveckla dina affärer. 

För trots allt; vetskap är alltid bättre än gissningar.

 Detta är en workshop. Det betyder att det är du som deltagare som är medskapare av den kvalitet som 

blir resultatet!

Session 1.  Hållbara transporter i regionen

Föreningen BiodrivMitt, Claes Rosengren 

Projektet - Hållbara transporter i leverantörsleden, Nicklas Tarantino

Lokal: Vanadis

 Det handlar om att transportera människor och gods på ett sätt som är långsiktigt 

hållbart.

 Det handlar om att utveckla bättre drivmedel, som inte påverkar klimatet och folkhälsan, samtidigt 

som fordonen fortfarande ska fylla alla de behov som finns gällande framkomlighet och kapacitet.

 För att hitta bra lösningar krävs kompetens, samverkan och gemensamma handlingsplaner.

Session 3. Handlingskompetens för hållbarhet!

Pedagog Lisen Vogt, Framtidsmuseet Science Center Dalarna

 Framtidsmuseet delar med sig av ideér och metoder för att prata 

framtidsfrågor utan att skapa ångest. 

 Vi vill bidra till kunskap, vilja och lust att agera i en föränderlig värld.

Du väljer workshop eller session via anmälningstalongen!

Session 2. ”Förnybar Energi i Världens och Sveriges Energisystem”.

Professor Björn Karlsson, Högskolan i Gävle. Lokal: Freja

 Sverige har mycket goda förutsättningar att utveckla ett fossilfritt energisystem. 

Det beror huvudsakligen på att Sverige är ett stort land med mycket låg befolkningstäthet. Det 

finns plats för stora skogar och uppförande av vindkraftverk och vi har dessutom älvar med 

fallhöjd för vattenkraft. Utmaningen består i att radikalt minska användningen av fossila 

bränslen för transporter.

 Över 80 procents av världens energitillförsel baseras på tillförsel av fossila bränslen. En stor 

andel av befolkningen har behov av att öka energianvändningen och befolkningen i framförallt 

Afrika ökar fortfarande. Uppgiften att under en relativt kort tidsperiod drastiskt minska 
användningen av fossila bränslen förefaller oöverstiglig.



Utställningar

Miljöbilsutställning i Folkets Park

Biogas – Vätgas – Biodiesel - Elbilar

Hållbarhetsutställning i Parkfoajén

Företag-organisationer-föreningar-skolor 

presenterar unika hållbarhetscase.



Information

Plats och tid
Folkets Hus och Park, Skolgatan 21, Hofors, tel 0290-765050

www.folketshushofors.se

Torsdagen den 30 mars 2017 

Registrering Kl 8-9.30

Konferensen Kl 9.30-17 

Utställningen Kl 8-18

Middag Kl 18-21

Konferensavgift
Ingen konferensavgift!

Lunch och middag betalas av deltagaren!

OBS! Lunch och/eller middag betalas av deltagaren på plats. Tag gärna med kontanter!

Deltagaren meddelar i samband med anmälan, som är bindande, om lunch och/eller middag önskas samt om 

deltagaren har några speciella kostönskemål p g a allergier och dylikt.

Lunch: Hållbarhetsbuffé 100 kr/person inkl moms, lunchbiljetter säljes vid registreringen. 

Middag: Två rätters middag med underhållning 300 kr inkl moms/person, middagsbiljetter säljes vid 

registreringen. 

Anmälan
Anmälan via nedanstående länk fr o m 10 februari  - t o m den 16 mars.

OBS! Anmälan är bindande, om deltagaren ej anmält förhinder två dagar innan konferensen 

debiteras 500 kr exkl moms. 

Anmäl dig här!

Hotell
Önskar du övernatta i Hofors i samband med konferensen? 

Hotell Bergsmannen i centrum erbjuder övernattning för 700 kr inkl moms per natt (frukost 

ingår). Ange koden ”Företagare för miljön”.

Hitta din resa – tänk på samåkning om ej buss eller tåg! 
http://www.resrobot.se/

http://xtrafik.se/reseplaneraren

http://www.dalatrafik.se/sv/reseplaneraren/ 

Kontakt
Arrangör: Projekt Framtid Haga –

delprojekt ”Företagare för miljön”

Kontaktperson: Ulla-Karin Enbom, 

ullakarin@framtidhaga.se

www.framtidhaga.se/news

Tel 070-6650955

http://www.folketshushofors.se/
http://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=6047&key=323
http://www.resrobot.se/
http://xtrafik.se/reseplaneraren
mailto:ullakarin@framtidhaga.se
http://www.framtidhaga.se/news

