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VIP inbjudan till Open Days i Bryssel 14 oktober 
 

Datum:  14/10/2015  

Tid:   09.00-13.00 

Plats:   Stockholm Regional Office, Avenue Marnix 28, Brussels 

 

Det regionala partnerskapet IPSE 2020 vill bjuda in dig till vår workshop Future sustainable energy supply by 

innovative partnership - biomethane and CNG. Workshopen är en del av det officiella programmet för Open Days, 

Cities and Regions, i Bryssel 2015. Vårt mål är att få till en bra diskussion om och ett fruktbart utbyte av hur innovativa 

samarbeten och partnerskap kan förbättra utvecklingen av förnybara drivmedel, med fokus på biogas och fordonsgas. 

Ditt deltagande är viktigt för att skapa en länk mellan politik, regelverk och praktiskt genomförande. I vår region finns 

världsunika exempel som vi kommer att lyfta under den här dagen. Det TEN-T finansierade projektet BioGaC 

tillsammans med North Sweden European Office står bakom den svenska inbjudan.      

 

Att använda organiskt avfall för produktion av biogas och fordonsgas, ett 2:a generationens drivmedel, skapar jobb och 

tillväxt, samtidigt som vi förbättrar energisäkerhet, utsläpp och landsbygdsutveckling. EU har ambitiösa mål för 

förnybar energy och en ökad användning av förnybara drivmedel i transportsektorn är viktigt för att nå dessa mål. För 

att lyckas introducera ett nytt innovativt bränsle som biogas krävs samverkan och vi har flera lyckade exempel på 

samarbeten mellan företag och samhälle i Europa. Den här workshopen kommer att berätta om dessa lyckade exempel 

och dess erfarenheter, hur samhället kan dra nytta av dem, presentera nya finansieringsmöjligheter och diskutera 

biogasens roll i EU´s 2020 arbete.  

 

Jan Stambasky, ordförande för European Biogas Association (EBA), är moderator och talare är: 

 

Jānis Baiks, Mayor Valmiera City, Latvia 

György Vécsi, Head of Board Miskolc Holding, Hungary 

Lennart Pilskog, Natural and Biogas Vehicle Association (NGVA) och fd kommunikationsdirektör Volvo 

Lastvagnar 

Ian Kilgallon, Renewable Energy and development manager, Gas Network Ireland, Ireland 

Johan Saarela, Development Engineer, Ab Stormossen Oy, Finland 

Anna Säfvestad Albinsson, Project and Communcation Manager, BioFuel Region AB, Sweden 

Antonio Tricas, EU Policy Officer at DG Move 

 

Läs mer här: www.biofuelregion.se/IPSE2020 och tveka inte att kontakta mig på 070-615 05 05 om du har några frågor  

 

Registrera ditt deltagande via hemsidan ovan, registreringen öppnar 8:e juli. Workshopens kod är 14A04. Antalet 

deltagare är begränsat till 80 personer, så vänta inte med din anmälan.  

 

Vi ser fram emot att träffa dig i Bryssel 14:e oktober! 

 

 

Vänligen  

 

Anna Säfvestad Albinsson 

Projektledare BioFuel Region AB 

Anna.albinsson@biofuelregion.se 

 

Mona Mansour 

Senior Adviser European Affairs (Transport, Raw Materials, Internal Market) 

North Sweden European Office 

Mona.Mansour@northsweden.eu 

 

Partners I det regional partnerskapet – The Innovative Partnership for Sustainable Energy 2020 (IPSE 2020) är: 

North Sweden European Office, West Finland European Office, Valmiera City Council, Northern&Western Regional 

Assembly, Irish Regions, University of Miskolc 
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