EN GEMENSAM MIDDAG

ANMÄLNINGAR

På fredag kväll efter konferensen ordnas en
gemensam middag för deltagarna i energidagen.
För middagen uppbärs en avgift på 50 € per
person.

Du kan anmäla dig till Energidagen på STVs
webbplats

TAG TILLFÄLLET I AKT OCH TURISTA PÅ
ÅLAND
Det finns mycket man kan se och göra på Åland.
Samtidigt är det nära till alla ställen. Du kan
besöka turistföreningens hemsida
www.visitaland.com
för att få uppslag till vad man kan göra under
veckändan.

www.stvif.fi/energidag
Anmälningar tas i första hand emot fram till den
20.6.2010 och även därefter så länge stolarna
räcker till. Ingen deltagaravgift uppbärs.

27 augusti 2010
Alandica

MERA INFORMATION
Om du vill ha mera information om dagen kan du
kontakta någon av oss
Projektledare Björn Wahlström
+358 400 448710, bjorn@bewas.fi
Akademisekreterare Åsa Lindberg
+358 40 7225711, asa.lindberg@stvif.fi
Projektledare Staffan Eriksson
+46 70 5510707, staffan.eriksson@iva.se

Du kan också besöka akademiernas webbsidor
för att ta del av resultaten från de båda
energiprojekten
www.stvif.fi/energi
www.iva.se/energi
Alandica konferens där energidagen hålls

AKADEMIERNAS ENERGIDAG

Mariehamn, Åland
En uppföljning till energiprojekten Framtidens
Energi och Vägval energi

ENERGISYSTEMEN MÅSTE FÖRÄNDRAS
Behovet av att förändra våra energisystem mot
en hållbar bas har blivit allt mera uppenbart.
Under dagen diskuteras behov om möjligheter
utgående från STVs respektive IVAs nyligen
avslutade energiprojekt.
Bland de åtgärder som vi kan se framför oss ser vi
bland annat
•

Spara energi genom energieffektivisering

•

Öka användningen av förnybar energi

•

Ökad integrering av de nordiska
energisystemen

•

Resurssnålare transporter

PROGRAM

RESA TILL MARIEHAMN

9.00

Välkomstord

Man kan ta sig till Mariehamn antingen med flyg
eller färja. Information om flygförbindelser kan
du hitta på

9.30

Vilja, vision och
verklighet
Vägval energi
KAFFE
Aktiviteter i Danmark
och Norge
Aktiviteter på Åland
Diskussion
LUNCH
Inlägg av
representanter

10.00
11.00
11.30
13.30
14.00
14.30

DAGEN ORDNAS AV
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
(STV) www.stvif.fi inom ramen för samarbetet i
Stiftelsen Teknikakademien (TAF)
www.technologyacademy.fi och
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien i
Sverige (IVA) www.iva.se
i samarbete med AICIS (www.aicis.ax)

15.30
17.00
19.00

KAFFE
Inför framtiden
Diskussion
Avslutning
Middag

Landskapsregeringen,
TAF, IVA
STV
IVA

www.airaland.com/
som har regelbundna flygförbindelser till
Mariehamn både från Helsingfors och Stockholm.
Med färja kan Du komma till Mariehamn från
Grisslehamn, Helsingfors, Kapellskär, Stockholm
och Åbo. Tidtabeller kan Du få på
www.eckerolinjen.fi/sv/

Statsmakten
Näringslivet
Forskning –
undervisning
Akademierna

Bland de som medverkar har vi bl.a.
Björn O. Nilsson (IVA), Stig Gustavson (TAF),
Henrik Wolff (STV), Staffan Eriksson (IVA), Alec
Estlander (STV), Leif Nordlund (Alandia), Thomas
Hägglund (Wärtsilä), Jarl-Thure Eriksson (Åbo
Akademi), representanter från Norge och
Danmark jämte energileverantörer och
beslutsfattare.

www.vikingline.fi
www.tallinksilja.com

INKVARTERING
Vi har förhandsreserverat ett antal rum på
hotellen Arkipelag, Park Alandica och Savoy. Vi
föreslår att Du bokar rum direkt med hotellen och
vid bokningen nämner “Energidagen”.
Arkipelag, +358 18 24020
info@hotellarkipelag.ax
Park Alandica,
+358 18 14130
parkhotel@vikingline.fi
Savoy, +358 18 15400
info@alandhotels.fi

Enkel
120 €

Dubbel
150 €

82 €

94 €

95 €

105 €

Observera att det kan vara svårt att få hotellrum
i Mariehamn i slutet av sommaren.

