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Pressinbjudan: Planerat åldrande av
produkter, en klimatbov – så här löser vid
det
Att vissa företag medvetet tillverkar produkter så de slutar fungera allt för
tidigt, innebär inte bara problem för konsumenter utan även för klimatet.
Välkommen till lansering av boken Planned Obsolescence: Built not to last.
Datum: Torsdag 21 november 2019
Tid: Kl. 12.00–13.00, lättare lunch serveras från kl. 11.30
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Fores välkomnar dig som journalist till Fores seminarium om planerat
åldrande i och med lanseringen av boken Planned Obsolescence: Built not to
last. Onödigt slit-och-släng leder till högre utsläpp från transport och
tillverkning. Men vad gör vi åt det planerade åldrandet? Tillsammans med
svenska och internationella experter reder vi ut begreppet, lyfter goda
exempel och ser hur Sverige kan gå före i utvecklingen.
I samband med seminariet finns det möjlighet att intervjua paneldeltagarna
och vår programchef, tillika expert, Mette Kahlin McVeigh. Se
kontaktinformation för bokning av intervju.
Läs mer om seminariet här.
Medverkande
Carl Dalhammar, universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, Lunds
universitet och expert ekodesign
Daniel Öhman, prisad journalist vars reportage om planerat åldrande i
Sveriges Radio har spridit kunskap om problemet
Laëtitia Vasseur, medgrundare, franska HOP, en organisation som arbetar för
att reglera planerat åldrande
Loïc Picard, Direction des Affaires Publiques – Corporate Public Affairs,
Groupe Michelin, arbetar för lagstifning kring märkning av däck baserat på
livslängd istället för funktion vid nyköp.
Moderator: Mette Kahlin McVeigh, chef, Klimatprogrammet, Fores
Kontakt
Är du intresserad av en intervju med någon av paneldeltagarna i samband
med seminariet?
Vänligen kontakta
Agnes Bondelid, kommunikationschef
Mail: agnes.bondelid@fores.se

Tel: 0707 34 38 78
Vill du veta mer om seminariet, ämnet eller Fores klimatprogram?
Vänligen kontakta
Mette Kahlin McVeigh, assisterande programchef, klimatprogrammet
Mail: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Tel: 0704 73 67 57

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala
tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på
människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga
lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala
samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration
och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och
verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.
Läs mer på www.fores.se

