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Unik hållbarhetskonferens i Umeå i mars 
- den första i Norden 

Den 7–8 mars i år går Nordens första konferens om digitala delningspla!formar av stapeln på P5 
i Umeå. Med namnkunniga föreläsare och e! ambitiöst program med bl a workshops och 
diskussioner hoppas arrangörerna locka besökare från hela Sverige. 

- Digitaliseringen skapar stora möjligheter för valfrihet, demokrati och utveckling av samhället i stort och de 
pla!formar som används kommer a! bli allt viktigare delar av omställningen till en mer hållbar värld. Samtidigt 
finns det mängder av frågor, utmaningar och potentiella problem kopplat till de!a så därför tyckte vi a! det var 
angeläget a! skapa e! forum för a! belysa dessa, säger Marcus Bergh, verksamhetsledare Coompanion Sörmland 
och en av initiativtagarna till konferensen.  

Bakom arrangemanget står Coompanion och Sharing Cities Sweden som tillsammans med e! antal 
samarbetspartners arbetar för a! utveckla samhällsny!iga innovationer kopplade till bl a cirkulär ekonomi och 
delningstjänster.  

- För många av de utmaningar vi ser i samhället idag krävas både nytänkande, ny teknik och nya arbetssä!. Digitala 
pla!formar av olika slag kommer vara allt viktigare för a! matcha tillgångar med e"erfrågan och på så sä! kan nya 
tjänster utvecklas. Vi ser det som en viktigt pusselbit för a! nå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 och 
skapa hållbara samhällen, säger Philip Näslund, projektledare för Sharing City Umeå.  

Bland de både nationella och internationella föreläsarna hi!ar vi bl a Sophie Nachemson Ekwall, erfaren forskare, 
prisbelönt journalist och förfa!are med fokus på långsiktigt och hållbart värdeskapande och inkluderande 
marknadsekonomier samt frilansgurun Marco Torregrossa, VD för Euro Freelancers, generalsekreterare för European 
Forum of Independent Professionals och tidigare sakkunnig åt EU-kommissionen.  

- Digitaliseringen av vårt samhälle har bara börjat, utvecklingen kommer a! gå allt snabbare och och frågorna 
kommer a! påverka dig alltmer framöver. Oavse! om du är entreprenör, anställd inom privat eller offentligt sektor 
eller bara allmänt intresserad så ta chansen a! både få inspiration och information från de bästa inom området, 
säger Roger Filipsson, verksamhetsutvecklare på Coompanion i Umeå.  

För mer information, kontakta 
Marcus Bergh – verksamhetsledare Coompanion Sörmland 
Tel 070-440 98 18, e-post marcus.bergh@coompanion.se  

Philip Näslund – projektledare Sharing City Umeå 
Tel. 070-220 31 65, e-post philip.naslund@umea.se 

Mer information om evenemanget hi!ar ni här: h!ps://cooperativecities.confe!i.events
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