
Program
12:00 - 13:30 Föreläsning Climate Reality 
   Al Gores berättelse om klimatet. 
   Logosol, Fiskaregatan 2

14:00 - 15:00 Öppet hus Absolicon
   Kom på besök i våra lokaler.  
   Absolicon, Fiskaregatan 11

15:00 - 15:30 Visning av energiparken på Hemab
   Solkraftverk för el och värme. 
   Hemab, Västra Ringvägen 126 

17:30 - 18:30  Mottagning (för gäster med guldbiljett)
  Middag 
                   Härnösands Teater, Storgatan 9

19:00 – 21:00 Kvällens föreställning med Joakim Byström
   Härnösands teater, Storgatan 9



Föreläsning Climate Reality

Al Gore driver en annorlunda miljöorganisation, bildad 
efter världens mest framgånsrika dokumentärfilm – ”An 
inconvinient truth” (En obekväm sanning). 15 000 Climate 
Reality Leaders har utbildats i att presentera klimatprob-
lematiken med utgångspunkt i Al Gores erfarenheter och 
politiska gärning.

Presentationen kommer också att ge en inblick i ameri-
kansk inrikespolitik och hur gräsrotsrörelser nu organiser-
ar sig för att stoppa president Trumps försök att radera 
de framsteg som Obamaadministrationen gjort i USA för 
klimat och rättvisa.

Slutligen något om Parisavtalet som antagits av 197 länder 
som är ett av de viktigaste verktygen för jordens länder att 
samordna sina insatser för klimatet. 
Logosol, Fiskaregatan 2
Lördag 25/3 kl 12:00 - 13:30

Öppet hus Absolicon

Välkomna till Absolicons lokaler på Härnöverken i Härnösand! 
Numera hyr Absolicon över 2000 kvadratmeter på Härnö–
verken – kontor, verkstad, lager och förbereder oss för att 
bygga upp den automatiserade produktionslinan. Vi har 
sedan ifjol inrett två nya kontor som snabbt fylls upp med 
nya verksamheter.

Absolicon har bland annat anställt en patentingenjör som 
arbetar med att bygga upp en patentportfölj, både för sol–
fångarna och för produktionslinan.

Vi visar runt och bjuder på te och kaffe. Det blir en kort pres-
entation 14:30 om våra produkter, vilka vi är och våra olika 
funktioner i företaget.

Absolicon, Fiskaregatan 11
Lördag 25/3 kl 14:00 - 15:00



Visning Energiparken Hemab

Härnösands kommun har skapat en plats där ny 
energiteknik kan testas i sin verkliga miljö. Den 
första installation var Absolicons 200 m2 X10 - 
världens första installation av solfångare som både 
matar el in på elnätet och värme in på ett fjärrvär-
menät, byggd 2011.

I Energiparken finns också solceller och ett litet 
vindkraftverk. 2015 fick Energiparken åter en unik 
installation: Absolicons första installation av T160 
den nya solfångare som kan generera temp–
eraturer upp till 160 C och som matar in värme i 
Härnösands fjärrvärmenät.

Genom Energiparken har Absolicon en plattform 
där vi kan testa ny teknik och visa upp våra produk-
ter när de producerar i en verklig installation.

Hemab, Västra Ringvägen
Lördag 25/3 kl15:00 - 15:30

Välkomna till en föreställning om hur Absolicon och 
Härnösand spelar en viktig roll i utvecklingen av ett 
fossilfritt samhälle. Tyvärr måste föreställningen 
inledas med de katastrofala konsekvenser klimat-
förändringarna redan idag innebär.

Absolicons vd Joakim Byström kommer att berätta 
om allt som hänt under 2017 som spänner från de 
fantastiska mätresultat som vi fått på T160 från 
Statens Provningsanstalt till hur det gick till när vi 
fick 25-miljoners ordern på den produktionslina 
som vi nu håller på att leverera till Sichuan–
provinsen i Kina.

Härnösands teater, Storgatan 9
Lördag 25/3 kl 19:00 - 21:00

Kvällens föreställning med Joakim Byström



Tack vare solen finns det liv på jorden. För fortsatt livskraft 
och en hållbar miljöutveckling är en förändring av världens 
energiförsörjning nödvändig. Koncentrerad solenergi är en 
del av lösningen. De fossila tillgångarna är begränsade.  
Solen brinner i minst fem miljarder år till. Så vad väntar ni 
på? Börja resan till en verksamhet som försörjs med  
solenergi idag.

www.Absolicon.se Info@Absolicon.com 0611 - 55 70 00


