KALMARSUNDSVECKAN2018

Kaxiga klimatdagen
Klicka här för att anmäla dig
Kalmarsundsveckan rivstartar med en klimatdag där miljöminister Karolina Skog och miljö
mäktige toppen Mattias Goldmann inviger veckan. Kom och delta på en späckad förmiddag
där nationella experter coachar oss fram till hur vi ska röra oss och resa i framtiden.
Under Klimattimmen grillar Mattias Goldmann lokala toppolitiker om vilka satsningar för
klimatet de olika partierna vill se efter valet. Därefter leder han samtal med lokala hotshots
om vad som krävs för nästa steg i klimatarbetet i Kalmar.
Pär Holmgren guidar oss i hur det är att bo och leva i ett förändrat klimat. Han hjälper dig att få
koll på din CO2-budget, ger tips för kustbor och fokuserar på hållbara lösningar för framtiden.

Se hela vårt program och alla gäster på vår hemsida:
www.kalmarsundsveckan.se

29/8 klockan 9:00-16:00

Ny mobilitet
9.00

Karolina Skog (MP) Miljöminister, inviger dagen

9.20
Öka takten – omställningen till fossilfrihet går för långsamt!
	- Mattias Goldman, VD gröna tankesmedjan Fores
9.40

New mobility - Dirk von Amelsfort, expert transportsystem, WSP

10.00

Mingelfika

10.20

Till:sammans - Karl-Johan Bodell, VD KLT
Cykelkommunen Kalmar – Thomas Eidrup, cykelstrateg

10.40

Biogastimmen
Green Charge och biogas boost - Jonas Lööf, Miljöfordon Syd
More Biogas - Kjell Axelsson, ordf. More Biogas
Kalmar län -Sveriges nya biogasframsida! - Stefan Halldorf
Biogasen som värdeskapare
- Professor Mats Eklund, Biogas Research Centre, Linköpings Universitet
Orange Gas: Nya biogasmackar i Kalmar län?! - Mats Ekelund, Strateco

11.30

Guld och gröna skogar
Södra är Sveriges största skogsägarförening som också förädlar skog. Kom och lyssna
till deras ordförande Lena Ek, f.d. miljöminister, och låt dig inspireras av Södras
bioekonomikoncept som tar till vara på guldet i våra skogar.
Bioekonomi - Lena Ek, ordförande Södra skogsägarna, f.d. miljöminister

12.00

Klimattimmen med lunch

Miljömäktiga toppnamnet Mattias Goldman tar pulsen på nationella och de
lokala politiska ledarna om hur klimatsatsningarna ser ut på andra sidan valet
om respektive parti vinner i Kalmar.
Deltagare: Johan Persson (S), Christina Fosnes (M), Ingemar Einarsson (C), Max 		
Troendle (MP), Bertil Dahl (V), Christoffer Dywik (KD), Carl-Henrik Sölvinger (L)
och Thoralf Alfsson (SD).

13.00

Lokala hotshots – så tar vi nästa steg i klimatarbetet
Initiativtagarna bakom Kalmarsundsveckan har ordet och leds i samtal av
hållbarhetsexperten Mattias Goldman om varför Kalmarsundsveckan behövs
i Kalmar och om vad som krävs för nästa steg i klimatarbetet.
Moderator: Mattias Goldman (VD, Fores)
Hållbar sportkommentator: Karolina Skog (mp), Miljöminister
Deltagande panel: Malin Almqvist (Länsråd), Magnus Meyer (Nordisk VD, WSP),
Jan Fors (VD, KSRR), Anna Karlsson (VD, Kalmar Energi), Thomas Bergfeldt
(VD, Kalmar Vatten), Johan Persson (KSO Kalmar kommun), Catherine Legrand 		
(prorektor Linnéuniversitetet), Thomas Leijon (distriktschef, Skanska), Anna Blom
(VD, Länsförsäkringar Kalmar län)

14.00

Leva och bo i ett förändrat klimat
– Pär Holmgren, Naturskadespecialist:
Klimatförändringar och CO2-budgeten - Har du koll på CO2-budgeten?
Kom, lyssna och ställ frågor kring det är att leva och bo i ett förändrat klimat.
Kustnära boende - Hur bygger vi klimatsmart för framtiden och hur försäkrar
man i ett förändrat klimat?

14.50

Fika

15.10 – Stormrisker och stormskador - Får vi fler och värre stormar i Kalmar län i framtiden?
15.30 Är det en ökad risk för stormskador?
Hur klarar Kalmar län omställningen till fossilfritt och hållbart? - Vi fokuserar på 		
hållbara möjligheter och fossilfria lösningar, bland annat för jordbruk och skog.
–
18.15 – Kvällsföreläsning:
19.45 Leva och bo i ett förändrat klimat – Pär Holmgren, Naturskadespecialist

