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Inbjudan Fredagsakademi – samtal om världen

Hur tacklar vi klimatutmaningen?
Hur ser det egentligen ut? Och
vad kan vi göra åt klimatutmaningen? Mattias Goldmann
är en inspirerande talare som
fokuserar på̊ möjligheter! Den 26
april kommer han till Örebro för
ett samtal om klimatutmaningen.
Mattias är en välkänd talare och driven
moderator inom klimat, energi och
migration samt en envis debattör! I ett
samtal med Mattias ska vi resonera kring
klimatutmaningen. Hur ser det egentligen
ut och vad kan vi göra åt saken är centrala
frågeställningar som kommer belysas.
Mattias Goldmann är vd för Fores och där
driver han 2030-sekretariatet för en
fossilbränsleoberoende fordonsflotta. 2016
blev han utsedd till mäktigast i
Hållbarhetssverige.
Mattias har även varit vd för klimatkonsultfirman 2050 och talesperson för
Gröna Bilister, informationskoordinator på
riksdagen för Miljöpartiet, lokalpolitiker i
Uppsala och lobbyist på pr-byrån
Westander.
Varmt välkommen att delta i samtalet!
Magnus Persson
Senior rådgivare

Anders Niklasson
Omvärldsanalytiker

Datum: Fredag den 26 april
Tid: 13.30 – 15.30
Plats: Eklundavägen 1, Örebro,
lokal Eken
Målgrupp: Du som arbetar med frågor
som rör Örebroregionens framtid!
Anmälan senast: 20 april
Anmälan på:

https://a.entergate.se/region_orebro_lan/190426

Inbjudan och program finns på
www.regionorebrolan.se/kurser under
Regional utveckling

Kontakt:
anders.niklasson@regionorebrolan.se
Res gärna kollektivt till oss:
Gångavstånd från Örebro Södra.
Närmsta busshållplats är:
Eklundaskolan (linje 6)
Trädgårdsgatan (linje 2, 3,
10, 724 och 725)

”Fredagsakademin – samtal om
världen” är en serie som utgår från
Region Örebro läns arbete med att
omvärldsspana och mejsla ut
förhållningssätt till de trender och
händelser i vår omvärld som kommer
att påverka oss framöver, antingen vi
vill eller inte.
Genom att skaffa kunskap och vara
aktiva kan vi förbereda oss på
utvecklingen och därmed ha lättare att
genomföra de förändringar som gör att
vi även framöver kan upprätthålla
konkurrenskraft och därmed välfärd i
Örebroregionen.

