Bli en del av den cirkulära ekonomin.

Februari 2017

Fler tankställen för biogas
i Botkyrka?

Vill du minska dina koldioxidutsläpp med upp till 100 procent? Nu ställer vi om till ett
hållbart Sverige och biogas är ett av de drivmedel som gör det möjligt redan idag. Som
en del av det lokala kretsloppet tar biogasen vara på restprodukter och avfall, och
erbjuder kostnadseffektiva och hållbara transporter.
Redan idag finns möjligheten att tanka biogas i Botkyrka kommun, på OKQ8 i Fittja. Nu
prospekterar vi för ytterligare en tankstation i kommunen och vill därför bjuda in till Biogasforum
i Tumba för samråd och information. Vi kommer att prata om fordon på marknaden och om
kommunens ambition kring biogas.
Datum: 14 mars
Tid: 08:00 – 10:00
Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba
Anmälan görs genom mail till egsv.biofordonsgas@eon.se senast den 8 mars. Ta gärna med
en kollega. Meddela namn, hur många ni kommer samt eventuell specialkost. Begränsat antal
platser, först till kvarn gäller.
Varmt välkomna!
Fredrik Åkesson
Chef Marknad & Försäljning, E.ON Biofor Sverige
Vid frågor kontakta Martin Svensson, fordonsgasansvarig region öst, E.ON Biofor
0730-409847. .

Agenda
08.00 Frukost och mingel
08.30 Seminarium
Inledning
Ebba Östlin (S), Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka
Fredrik Olsson (Mp), Ordförande tekniska nämnden, Botkyrka
Varför biogas?
Martin Ahrne, Biogas Öst
Vilken del har biogasen i en cirkulär ekonomi? Vad kan ditt företag eller din
verksamhet vinna på att satsa på biogas?
Att etablera ett nytt tankställe
Fredrik Åkesson, E.ON Biofor Sverige
Varför satsar E.ON på hållbara drivmedel?
Varför väljer vi att satsa på biogas?
Johan Nyblom, VD, Widrikssons Åkeri AB
Tunga gasfordonens utveckling senaste åren
Johan Améen, Scania
Lokala bilåterförsäljare berättar om tillgängliga bilmodeller
Kihlströms (Iveco och Fiat), VW Stockholm (Volkswagen), KonveGas (Suzuki) och
Mercedes-Benz Stockholm (Mercedes)
09.45 Avslutning med mingel och fordonsvisning.
Kanske en kopp kaffe till? Passa på att titta på gasbilsutställningen och att testa en gasbil.

Seminariet arrangeras av E.ON i samarbete med:

