
Med ett budskap i lasten 
Välkommen ombord på Tre Kronor! 
Nu samlas världens ledare i Köpenhamn för att förhandla 
fram ett nytt klimatavtal. Vi har seglat till Köpenhamn med 
ett budskap i lasten; ”Youth voices on the climate change” 
är intervjuer med ungdomar från över 30 länder. 

Budskapet är tydligt: 
Det går att stoppa klimatförändringarna, 
men världen måste agera NU! 
Se filmerna på: www.briggentrekronor.se

Plats: Kajen vid Hotel Admiral i centrala Köpenhamn. 
Gångavstånd från Kongens Nytorv.

The testament of Tebaran. 
Fotoutställning om avskogning i Borneo av Mattias Klum. 

Seminarier ombord: 

9: e december kl 17-20  Gröna entreprenörer I

Solvatten. Smart soldriven vattenvärmare/vattenrening för hushåll i den 
fattiga delen av världen.  Föredrag och filmvisning om en produkt som 
är ger liv, hopp och framtidstro. Företaget solvatten är en av WWFs 
Climate Solvers. 

12: e december kl 9-11.30 
A Bright Vision from the Baltic Sea Region

BrightClimateFuture. Students from all over the Baltic Sea Region will 
put forward positive visions for an attractive, sustainable and fair future. 
The focus of global climate summits is “how to get there”, on mecha-
nisms and technical details. The actual visions of where we actually want 
to go are sometimes forgotten.
9.00: Breakfast mingle. 
9.30-10.00: Press meeting (open). Positive visions from the region, the 
student’s declaration on climate change.
10-11.30: Exhibition – Voices from our generation: Visions for the 
world. Contribute with your own visions to our vision tree. Don't miss 
our visionary competition!

12: e december kl 13-16  Gröna entreprenörer II

O2 energi. Andelsägd vindkraft utgör ett betydande bidrag i omställ-
ningen till förnybar energi i Sverige. Lyssna på Årets gröna kapitalist! 
Ecoera. Bind koldioxid med Biochar! Amazonasindianerna gjorde det 
för att skapa bättre odlingsjordar. Idag kan vi göra likadant. Ecoera är 
ett innovationsbolag som arbetar med hållbara energilösningar och med 
jordbrukets biobränslen.
Congress for Environmental Advancement – Den nya tidens miljöförening. 
Grundaren, Richard Lindberg, berättar om föreningens uppkomst, 
visioner, arbetssätt och projekt, däribland det projektet ACT – en 
webportal för klimatentreprenörer där även British Council och miljö-
organisationen Global Focus är initiativtagare. (www.congressea.com)

12:e december 20-23 GreenDrinks/glöggmingel

Mingla i en unik miljö med gröna entreprenörer. Prova ölkorven från 
Lillehems utegrisar på Österlen. I kranen: öl från Nynäshamns ångbryg-
geri ”Probably the best beer onboard” som vi säger här i Danmark.

15:e december kl 10-12  Finns i sjön

Prova en undervattensrobot med filmkamera. Den största orsaken till 
miljöproblemen i haven är att vi inte ser vad som händer under ytan. En 
motsvarighet till bottentrålning och syrebrist hade inte accepterats på 
land. Kjell Andersson, dykare, Lunds Universitet och Öresundsfonden 
handleder och berättar.

15:e december  Gröna entreprenörer III

Kl 9-16 Energisnurran. Ett eget vindkraftverk till hushållet. En unik 
design gör att energisnurran är bullerfri samt genererar el redan vid låg 
vindhastighet. Visning på kajen.
Kl 13.30 - 16 Hexicon. Ett flexibelt storskaligt offshorekoncept för att 
utnyttja de resurser som finns på och i haven. Både vind- och vågenergi 
som kan utvinnas på olika sätt med mindre underhåll för bästa tänkbara 
ekonomi och långt liv.
 

15:e december 19-23  GreenDrinks/glöggmingel

16:e december 17-19  Biogas i utvecklingsländer

Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet berättar om intressanta biogaspro-
jekt som skapar hållbar utveckling. Biogas från avfall i Zambia ger el och 
sparar ved. Samtidigt minskar sjukdomar med en bättre avfallshantering. 

16:e december 19-23  GreenDrinks/glöggmingel

17: e december kl 13-16  Fossilfritt i Sverige

Regional samverkan för ökad användning av biogas som fordonsbränsle. 
Region Skåne och Västra Götaland. Anmälan på www.swedencop15.com

För information om anmälningar och programmet: 
rebecca.krus@briggentrekronor.se, +46 (0) 709-20 14 02, 

Kolla även på www.swedencop15.com för ett uppdaterat program.

www.briggentrekronor.se


