
Sätt guldkant på hösten 
– boka inspirerande föreläsningar med Gröna Mobilister

Livet med elbil
Stefan Andersson, elbilsexpert, berättar om sina personliga erfarenheter 
kring att rodda vardagslivet med fyra i familjen och så väl korta som långa 
bilresor med elbil kors och tvärs i Sverige.

Livet utan bil
Marie Pellas, mobilitetsexpert, berättar om sina personliga erfarenheter 
kring att sälja bilen och satsa på lådcyklar. Hur ser vardagen ut i en bilfri 
familj? Vad får det att fungera? Vad saknas som fler offentliga aktörer och 
företag borde satsa på?

Vilket drivmedel ska vi välja?
Christoffer Aalhuizen, drivmedelsexpert, tar er med på en översiktlig ge-
nomgång av för och nackdelar med olika förnybara drivmedel. Hur är det 
att köra klimatsmart, och vad kostar det? Och finns det verkligen något 
mirakelbränsle?

Vad är en Grön Mobilist?
Jesper Johansson, ordförande och mobilitetsexpert, berättar om mobility 
management och hur vi ställer om till ett samhälle med hållbara trans-
portlösningar. Vad behöver ske på lokal och regional nivå och vad behövs 
nationellt?

Vi vill veta!
Per Östborn, drivmedelsexpert, berättar om kunskapsläget gällande 
hållbarhet och ursprung för fordon och drivmedel. Hur mycket känner vi 
egentligen till om fossila drivmedel och förnybara drivmedels ursprung? 
Hur fungerar miljödeklarationen av drivmedel vid pump och vilken infor-
mation borde vi få i bilhallen genom en miljödeklaration av fordon?

Mikromobilitet – hur maximerar vi fördelarna?
Tobias Persson, mobilitetsexpert, spräcker myter om elsparkcyklar och 
berättar om vad som egentligen menas med delad mikromobilitet. Hur får 
vi dessa nya transportlösningar att fungera väl i praktiken? 



Vad är Gröna Mobilister?
Gröna Mobilister har under nära 30 års tid varit en stark röst i debatten och satt frågan om en 
grönare mobilism på agendan. I vårt arbete utgår vi från de tre B:na Beteendet, Bränslet och 
Bilen och vi verkar för en hållbar mobilitet för alla och i hela landet. 

Gröna Mobilister samlar personer med hög kompetens inom området, allt ifrån bilmotorer och 
drivmedel till hållbar samhällsplanering. Därför anlitas vi ofta som föreläsare samt moderatorer 
och paneldeltagare på konferenser, seminarier och utbildningar. Ta del av denna guldgruva 
med kompetens ni också!

Vad kostar föredragen?
Gröna Mobilisters standardarvode är följande: 

• 8 000 kr för en digital insats på upp till en timme
• 20 000 kr för en halvdagsinsats 
• 35 000 kr för en heldagsinsats

I dessa arvoden ingår förberedelser, eventuella resor och andra omkostnader. 

Är du som bokar föredraget medlem i Gröna Mobilister? Då har du 20 % rabatt!

Kontakta oss på info@gronamobilister.se för eventuella frågor eller behov av individuellt anpas-
sade upplägg.

Boka föredrag
Skicka ett mail till info@gronamobilister.se med information om vilken föreläsning ni önskar, 
önskat datum (gärna flera alternativ), eventuella ytterligare önskemål om innehåll och upplägg, 
och om ni vill ha föreläsningen digitalt eller på plats hos er.

Medlemskap
Är du inte redan medlem? Bli medlem redan i dag och ta del av flera värdefulla rabatter inom 
området hållbar mobilitet. Dessutom stödjer du vårt arbete! Gröna Mobilister har endast privat-
personer som medlemmar. Medlemskap kostnar 200 kr per år. Familjemedlemskap erbjuds för 
250 kr per år. 
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