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Välkomna till Absolicons invigning  
och till Härnösands Teater för  
mingel och föreläsningar med  
meteorolog Pär Holmgren och  
vd Joakim Byström.

Anmälan senast  
onsdag 11 april till:  
ekonomi@absolicon.com

Om Absolicon 
Världsledande inom koncentrerande solfångare

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, 
specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren 
T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska 
verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett 
kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.

Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu 
Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige 
och en i Kina som kommer att producera en solfångare var 
sjätte minut.

Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning 
av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga 
samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.



Joakim Byström
vd Absolicon Solar Collector AB  
Välkomna till den tredje Absolicondagen i Härnösand. 
Arrangemanget har tidigare lockat många deltagare från 
hela Sverige och vi höjer nu nivån ytterligare.

Under dagen inviger vi våra nya kontor och labb där nästa 
generation av solfångare skall utvecklas. 

På kvällen minglar vi och lär oss mer om både hela 
mänsklighetetens utmaningar och hur det vi gör i vår 
vardag spelar en viktig roll.

Speciellt inbjudna är Absolicons drygt 2400 aktieägare, 
Länsförsäkringars medarbetare i regionen samt lärare på 
Härnösands skolor. Men Absolicondagen riktar sig till alla som 
är intresserade av klimat och hur vi i Härnösand med solenergi 
kan lösa en del av mänsklighetens största utmaningar!

Pär Holmgren
Meteorolog
Efter 20 år som meteorolog på SVT arbetar jag sedan 
2009 heltid med hållbarhetsfrågor. Numera är jag 
naturskadespecialist på Länsförsäkringar men håller 
fortfarande många föredrag runt om i Sverige.

Vi blir allt fler fler människor som på ett ohållbart sätt 
använder jordens resurser.  Det ger konsekvenser, 
inte bara i form av klimatförändringar utan även som 
utfiskningen i våra världshav, skövlingen av de tropiska 
regnskogarna och överutnyttjandet av dricksvatten i stora 
delar av världen.

Min insikt är att vi behöver både “tuffare” politiska beslut, 
teknikutveckling och beteendeförändringar. De tre går 
ofta hand i hand och påverkar varandra.

Program  Absolicondagen 
Lördag 14 April 2018 
Välkomna till Absolicon i Härnösand för en 
spännande dag. 
Delta på hela programmet eller valda delar.

Invigning och fika hos Absolicon, Fiskaregatan 11 
kl. 15:00 – 17:00 

15:00 Mottagning och fika

15:30 Invigning av nya kontor och labb

15:45 Presentationer
 Solvärme i världen, Absolicons ordförande Olle Olsson
 Solvärme i Härnösands fjärrvärmenät, vd Joakim Byström

Program på Härnösands Teater, Storgatan 9
kl. 17:30 – 21:30

17:30 Mottagning och utställning

18:00 Kallskuret från Royal by Mathias 
 Klimatsmart mat på råvaror från orten

19:00 Vår tids ödesfråga - klimatet
 Meteorolog Pär Holmgren 

20:00 Fika och mingel

20:15 Solenergi som lösning på klimatutmaningen 
 Absolicons vd Joakim Byström

Anmälan senast onsdag 11 april till:  
ekonomi@absolicon.com


