Stockholm den 23 januari 2013

2050 AB: Höjt tempo för sänkt temp!
Idag är det premiär för 2050, ett helt nytt konsultbolag inom klimat, miljö och energi.
Målet är högt ställt: Att med sina samarbetspartners nå 2050 års klimatmål långt före
utsatt tid. Grundare av 2050 är drivna, erfarna, välkända och ivriga personer från
Miljösverige.
2050 strävar efter att nå ett klimatsmart samhälle där den globala temperaturhöjningen
hejdas. 2050 hjälper sina uppdragsgivare att klara målen genom klimatstrategier,
kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande.
- Vi har kort om tid att ställa om för att nå målen och därför är det dags att höja
ambitionerna i klimat- och miljöarbetet ett par snäpp. Det vill vi göra tillsammans med
engagerade företag och organisationer som ser värdet i att ta täten i omställningsarbetet,
säger Nina Ekelund, styrelseordförande för 2050 AB och programdirektör för Hagainitiativet
som projektleds av 2050.
2050, med mottot ”Fast Forward to a Greener Future”, söker aktivt samarbeten med
företag, organisationer och myndigheter med en passion för att snabbt nå en långsiktigt
hållbar utveckling.
- Vi har många års erfarenhet inom miljö, politik och företagsledning – men framför allt ett
väldigt driv och en otålighet att lösa de utmaningar näringsliv och organisationer står inför,
säger Mattias Goldmann, vd, kommunikationsexpert och klimatstrateg.
2050 är det år då Sverige ska nå sitt långsiktiga klimatmål; ingen nettopåverkan på klimatet.
Men det duger inte att fokusera enbart på klimatmålet, anger 2050 AB.
- Ingen kan nå sina mål utan att först veta var man befinner sig. Därför vill vi hjälpa företag
och organisationer att beräkna och analysera sin klimatpåverkan, sitt vattenfotavtryck och
mycket annat, säger Göran Erselius, styrelseledamot och expert och ansvarig klimat- och
vattenberäkningar.
Klimatmål 2050: I juni 2009 fattade Sveriges riksdag beslut om en ny klimat- och
energipolitik. Häri ingår ett långsiktigt klimatmål för år 2050 i form av en vision: Utifrån

tvågradersmålet och koncentrationsmålet på 400 ppm är visionen att Sverige år 2050 inte
har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
För ytterligare information, kontakta:
Nina Ekelund, styrelseordförande, programdirektör Hagainitiativet, 0735-022 464,
nina.ekelund@2050.se
Göran Erselius, styrelseledamot, ansvarig beräkningar, 0733-631 321,
goran.erselius@2050.se
Mattias Goldmann, vd, ansvarig strategier och kommunikation, 070-309 00 45,
mattias.goldmann@2050.se

Om 2050 AB
2050 Consulting AB strävar efter att nå ett klimatsmart samhälle där den globala
temperaturhöjningen hejdas. 2050 AB hjälper sina uppdragsgivare att klara målen genom
klimatstrategier, kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande. www.2050.se.

