
“Utan bilen stannar Sverige” är ett 
riksomfattande samarbete mellan 
BIL Sweden och MRF, för att värna 
rätten till fri rörlighet.

Utan bilen 
stannar Sverige
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söndag 2007-07-08
Seminarium kl 15:00 - 17:30, Högskolan på Gotland - Sal B25

Klimatet, vädret och bilismen
Lyssna till och diskutera med centrala nyckelpersoner i klimatutmaningen: på sakläget 
klimatfrågan, på effekter i Sverige och på åtgärder i Sverige, samt varför just bilismen 
är en viktig klimatfråga.

Medverkande: Erland Källén - Professor i  dynamisk meteorologi, Sthlm universitet, Markku 
Rummukainen - Klimatexpert SMHI, Lisa Sennerby Forsse - Rektor Sveriges lantbruksuniversitet, 
Ulf Perbo - Vice vd BIL Sweden
Moderator: Karin Kvist, miljöansvarig BIL Sweden arrangör: BIL Sweden och MRF

måndag 2007-07-09
Seminarium kl 13:00 - 15:00, Högskolan på Gotland - Sal B25

På väg mot en ny infrastruKturPolitiK? 
Den förra regeringen avsatte lika mycket pengar till väg som till järnväg trots att res
ande och transporter huvudsakligen sker på väg i Sverige. Kommer detta att förändras 
i de nya planer som nu utarbetas? Är detta samhällsekonomiskt effektivt? Hur görs 
planeringen och hur görs prioriteringarna? Så här ser några av aktörerna på frågan.

Medverkande: Ulf Perbo - Vice vd, BIL Sweden, Göran Forssén - Vd Åkeriförbundet, Maria 
Spetz - Vd Motormännen, Rune Landin - AB Volvo, Anders Karlsson (s) - Ordförande riksdagens 
trafikutskott, Lena Erixon - Stf gd Vägverket, Lars Wohlin - MEP Kristdemokraterna, enda svenske 
ledamot i EU-parlamentets transportutskott. 
Moderator: Bertil Moldén, Vd BIL Sweden arrangör: BIL Sweden och MRF

tisdag 2007-07-10
Samtal kl 08:30 - 10:00, Wisby Strands Congress & Event - Restaurangen

fruKostsamtal
Medverkande: Göran Persson - Fd statsminister och ordf i oljekommissionen, Jan-Åke Jonsson 
- Vd Saab Automobile. 
Moderator: Susanna Popova arrangör: BIL Sweden och MRF

tisdag 2007-07-10
Seminarium kl 13:00 - 15:30, Wisby Strand Congress & Event - Rum Lojsta/Linde

hur sKa bilismens miljöProblem lösas?
Samtidigt som många miljöproblem har lösts står bilismen idag inför stora utmaningar 
på framförallt klimatområdet. Hur bör regeringens hållbarhetskommission hantera 
transportsektorn? Vilka erfarenheter från oljekommissionen bör utvecklas vidare? Hur 
ser en effektiv klimatpolitik ut?

Medverkande: Per Kågeson - Fil dr i miljösystemanalys och författare, Bengt Kriström - Pro-
fessor och ledamot i hållbarhetskommissionen, Stefan Edman - Miljödebattör, författare och 
generalsekreterare i Oljekommissionen, Sven-Gunnar Persson - Riksdagsledamot (Kd). 
Moderator: Ulf Perbo, Vice Vd BIL Sweden arrangör: BIL Sweden och MRF

onsdag 2007-07-11
Samtal kl 08:30 - 10.00, Wisby Strands Congress & Event - Restaurangen

fruKostsamtal
Har bilbranschen en framtid i Sverige? En av tio av Sveriges invånare arbetar med 
fordon, vägar eller transporter. Kommer Sverige fortsätta vara ett världsledande land 
inom produktion och utveckling av bilar? Kommer ungdomar att vilja ta körkort? Hur 
rekryterar vi mekaniker, chaufförer och montörer till branschen?

Medverkande: Per Johansson - Vd MRF och Bertil Moldén - Vd BIL Sweden.
Moderator: Susanna Popova arrangör: BIL Sweden och MRF

onsdag 2007-07-11
Seminarium kl 13:00 - 15:00, Högskolan på Gotland - Sal B25

hur nära noll Kan vi Komma?
I år har riksdagen fastställt att nollvisionens etappmål om högst 270 trafikdödade ska 
uppnås. Visserligen omkom det 2005 440 personer – det lägsta antalet sedan andra 
världskriget – men den förbättringstakten är ändå för låg för att etappmålet ska uppnås. 
Olyckor orsakas antingen av brister hos föraren, vägen eller fordonet. Biltillverkarna 
har under senare år radikalt förbättrat bilarnas aktiva och passiva säkerhetsegenskaper, 
men hur är det med säkerhetsstandarden på vägarna och förarbeteenden? På seminar
iet diskuteras hur vi tillsammans ska nå fram till visionens mål. 

Medverkande: Per Kågeson - Författare till boken “Vilken framtid har bilen”, Lars Bergfalk 
- Gd för Vägtrafikinspektionen, Ingrid Skogsmo - Volvo Cars, Claes Tingvall - Vägverket
Moderator: Thomas Carlson, NTF arrangör: BIL Sweden och MRF

torsdag 2007-07-12
Samtal kl 08:30 - 10.00, Wisby Strands Congress & Event, Restaurangen

fruKostsamtal
Hur blev bensinskatteupproret en av Sveriges största folkrörelser? Över en miljon medborgare 
har undertecknat bensinskatteupproret. Trots detta möts man av oförstående politiker och makt-
havare. Vad beror denna konflikt på?
Medverkande: Kenneth Winsborg, Bensinskatteupproret
Moderator: Susanna Popova arrangör: BIL Sweden och MRF

torsdag 2007-07-12
Samtal kl 13:00 - 15:00, Högskolan på Gotland, sal B25

mobilitetssamtal
Vilket är värdet av fri mobilitet för människor? Hur viktig är mobiliteten för samhället, 
för en fungerande arbetsmarknad, för handeln och för demokratin? På många om
råden finns det idag politiska ambitioner att begränsa det fria resandet. Är mobiliteten 
hotad och vad betyder i så fall det? Detta är temat för ett samtal mellan ledarskribenter 
och politiker.

Medverkande: Fredrik Bergström - Vd HUI, Johan Hakelius - TV4, Maria Abrahamsson - 
Svenska Dagbladet, Rolf K Nilsson - Riksdagsledamot (m), Merril Boman - Volvo LV.
Moderator: Anders Ydstedt arrangör: BIL Sweden och MRF

Välkommen på grillbuffé!
MIngeLkVäLL på BaRBeqUe gaRden 
o n s d a g  1 1  j u l i  k l  2 0 . 0 0 ! 

Vi bjuder på grillbuffé, dryck och musikunderhållning. Välkommen till Barbeque 
garden på Strandgatan 15 i Visby!

Bil Sweden och MrF

program 
politikerveckan i almedalen 2007

Utan bilen stannar Sverige är ett samarbete mellan BIL Sweden och MRF. Vi 
sätter fingret på frågor som rör miljön, skatterna, jobben och jämställdheten. 
Alltid med rätten till fri rörlighet i fokus.

Välkommen till en vecka i Visby, full av spännande seminarier och samtal.


