
 

 
 

 

INBJUDAN 

Fyra framtider och  
nästa generation 
– ett samtal om vårt framtida energisystem 

Läs mer om  
Fyra framtider 

www.energimyndigheten.se/ 
fyraframtider 

 

Frågor? Kontakta 

Eva Lindhé 
Kommunikationschef 

016-542 06 22 
0736-60 20 81 

Charlotte Nording 
Gabrielsson 

Kommunikatör 
016-544 21 45 

Var med och samtala om hur vårt samhälle och det 
framtida energisystemet ser ut efter år 2020. Vilka 
förväntningar har dagens unga generation på de beslut som 
fattas idag? Vart är vi på väg och hur tar vi oss dit? Vi 
diskuterar energifrågans roll i samhällsutvecklingen.  
 
 
Energimyndigheten bjuder in till ett samtal med företrädare 
för de politiska ungdomsförbunden och andra med 
engagemang i energi- och klimatfrågan. Utgångspunkten är 
Energimyndighetens rapport Fyra framtider där vi 
presenterar fyra scenarier om energisystemet: Forte, 
Legato, Espressivo och Vivace.  
 
Tid Torsdag den 7 juli klockan 13.00–14.45 

Plats Länsstyrelsens trädgård i Visby.  
Ingången ligger i hörnet  
Korsgatan–Skeppsbrogränd 
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Program 

• Landshövding Cecilia Schelin Seidegård hälsar välkommen till Länsstyrelsens 
trädgård 

• Presentation av Fyra framtider med Erik Brandsma, generaldirektör och  
Åsa Tynell, projektledare. 

• Besök ditt framtida energisystem. Våra framtidsguider leder dig bland annat 
med hjälp av musiken in i det framtida energisverige.  

• Samtal med nästa generation besluts- och makthavare under ledning av Kitty 
Ehn och Åsa Tynell. I panelen ingår: 

– Björn Olsson, ledamot förbundsstyrelsen, Moderata ungdomsförbundet 

– Elin Morén, vice ordförande Ung vänster 

– Evelina Robertsson, ledamot förbundsstyrelsen, Centerns ungdomsförbund 

– Gabriel Kroon, internationell sekreterare, Ungsvenskarna  

– Hanna Lidström, språkrör, Grön Ungdom 

– Josefine Temrell, förste vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet 

– Martin Hallander, ledamot förbundsstyrelsen, Kristdemokratiska 
ungdomsförbundet 

– Ola Palmgren, ledamot förbundsstyrelsen, SSU 

– Oskar Ekman, Affärsutvecklare, Fortum 

• Kaffe och hembakade kakor (vi bakar själva). 

Om Fyra framtider 

I Energimyndighetens uppdrag ingår att ha kunskap om energisystemets 
utveckling. Det svenska energisystemet står inför mer omfattande förändringar än 
vi sett på väldigt länge. Och nu gäller det att sträcka ut tanken till den framtid som 
vi formar genom beslut här och nu. Det här ledde till att vi för några år sedan 
startade Energimyndighetens egen utredning ”Energisystemet efter 2020”. Syftet 
var att bredda vår egen kunskap och framför allt att skapa en bättre helhetsbild 
över framtidens förändringar och ge plats för en ny typ av dialog där energi är en 
nyckel i debatten om samhällsutveckling.  

 

Välkommen! 
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