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8 branscher möts kring hållbar utveckling 
Måndagen den 24 oktober, på FN-dagen, hålls Backåkra Summit 2022. Då möts åtta nationella 
företagare från olika branscher för att diskutera hur de tillsammans når affärsmässig hållbar 
utveckling med grund i de Globala målen. Dagen avslutas med ett gemensamt uttalande dit press är 
välkommen. Möjligheter till intervjuer kommer att finnas. 

En gemensam utmaning 

Under Backåkra Summit utgår samtalen från de Globala målen och Ystadmodellens fem steg för att 
konkretisera ett hållbarhetsarbete som också kan generera tillväxt.  

- Alla branscher har sina utmaningar, men också unika infallsvinklar och det är där vi har sett 
att samarbeten över branschgränser kan bli otroligt gynnsamma språngbrädor framåt i 
hållbarhetsarbetet. Årets Backåkra Summit hoppas jag ska leda till ännu ett gemensamt steg 
framåt, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare på Ystads kommun. 

Årets deltagare 

Årets åtta deltagare är inbjudna för att representera en bredd i verksamhetsområden där stora 
möjligheter att påverka utsläpp och energiförbrukning lokalt och nationellt finns. Samtalsledare är 
f.d. riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Kristina Yngwe och grundare av A 
Sustainable Tomorrow Bo Nilsson. Deltar gör 

- Ted Bergdahl, Europeanenergy, energisektorn 
- Maria Fiskerud, Flyg BRA, industrisektorn 
- Björn Boström, Ystad hamn, transportsektorn 
- Kerstin Lindvall, ICA-gruppen, matsektorn 
- Christian Negendanck, Högestad & Christinehof, jord- & skogsbrukssektorn 
- Magnus Alfredsson, Proethos, finanssektorn 
- Ulrika Westgren, Sweco Sverige, byggsektorn 
- ??, ??, mål 17 

 

Om Backåkra Summit 

På internationella FN-dagen 2021 hölls den första upplagan av Backåkra Summit. Syftet med 
sammankomsten var att skapa en arena för företagsledare att utbyta tankar och erfarenheter över 
branschgränser vilka i förlängningen ska leda till att konkretisera vägen till affärsmässig hållbar 
utveckling. Samtalen har stöd av Ystadmodellen och de Globala målen, verktyg som visat sig 
framgångsrika för att generera lokala lösningar på globala utmaningar. 



 
 

 

Backåkra Summit hålls på Dag Hammarskjölds Backåkra, gården som Hammarskjöld köpte 1957 och 
som idag ägs och förvaltas av Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra gården. Gården drivs med 
ambitionen att en mötesplats för organisationer och verksamheter som verkar i Dag Hammarskjölds 
anda. 

Mer om Backåkra Summit går att läsa på backakrasummit.se 

 

Dag: 24 oktober 2022 
Tid: 15.15 
Plats: Dag Hammarskjölds Backåkra 
Anmälan senast: 19 oktober 2022 
Anmälan till: jamie.rasmussen@ystad.se 
Presskontakt: Lotte Nilsson: lotte.nilsson@ystad.se, Johan Mars-Österberg: johan.mars-
osterberg@ystad.se 

Information: www.backakrasummit.se 
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