
Σελεςηαίερ εξελίξειρ και πποβλέ-

τειρ για ηη ζοςηδική οικονομία  

Σηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο ζνπεδη-

θήο ηξάπεδαο SEB αλαθέξεηαη φηη,    

ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο πξφθεηηαη λα απμεζεί ηα 

επφκελα δχν ρξφληα. Σρεηηθά κε ηελ 

επξσδψλε, πνπ απνηειεί θαη ηελ   

βαζηθή εμαγσγηθή αγνξά γηα ηε Σνπ-

εδία,  ε έθζεζε ζεκεηψλεη φηη ζα  

ζπλερίζεη λα ζηαζεξνπνηείηαη, σζηφ-

ζν νη πξνθιήζεηο παξακέλνπλ, ιακ-

βάλνληαο ππφςε ην πςειφ δεκφζην 

ρξένο θαη ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζε νξηζκέλεο ρψ-

ξεο ηεο επξσδψλεο. Τν ΑΕΠ ζηηο 34 

ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ) 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 2,1% ην 

ηξέρνλ έηνο  θαη 2,7% ην 2015.  

Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκία ηεο 

Σνπεδίαο, νη νηθνλνκηθνί δείθηεο επη-

βεβαηψλνπλ ηηο πξνβιέςεηο γηα επη-
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  

ηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο. Αλακέλεηαη 

αχμεζε ηνπ ΑΕΠ θαηά 2,7% ην 2014 

(πξφβιεςε πνπ είρε γίλεη ηνλ πεξα-

ζκέλν Φεβξνπάξην έθαλε ιφγν γηα 

αλάπηπμε 2,5% ην ηξέρνλ έηνο) θαη 

3,1% ην 2015.  Τν έιιεηκκα ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ηεο Σνπεδίαο ζα  είλαη 1,5% ηνπ   

ΑΕΠ ην 2014 θαη ζα κεησζεί πεξαηηέ-

ξσ ζε 0.5% ην 2015.Τν δεκφζην ρξέ-

νο ηεο Σνπεδίαο ζα παξακείλεη ζηα-

ζεξφ ζην 35-36% ηνπ ΑΕΠ. Πηψζε 

αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη ε  αλεξγία, 

ε νπνία ζα θπκαίλεηαη ζην 7%  πξνο 

ηα ηέιε ηνπ 2015. 

Ο ξπζκφο αλάθακςεο ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο ηεο ζνπεδηθήο νηθνλνκίαο 

(π.ρ. ηνκέαο κεηαπνίεζεο) είλαη θα-

ηψηεξνο ηνπ αλακελνκέλνπ, σζηφζν 

δηαθξίλνληαη ζεκάδηα βειηίσζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζηε Σνπεδία. 

Αλακέλεηαη ζπλέρηζε ηεο αλνδηθήο 

πνξείαο ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο 



πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε κηζζνινγηθέο απμήζεηο, 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, ρακειά επηηφθηα     

δαλεηζκνχ θα. Τα ζνπεδηθά λνηθνθπξηά ζα επσ-

θειεζνχλ απφ ηα ρακειά επηηφθηα, ηελ επεθηαηη-

θή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηελ αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ. Η αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

ζνπεδηθψλ λνηθνθπξηψλ ζα απμεζεί θαηά 3% ην 

2014, ελψ ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ ζα 

είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 5% ηφζν ην 2014 φζν θαη ην 

2015.   

Ο πιεζσξηζκφο ζα παξακείλεη ζε επίπεδα ρακε-

ιφηεξα ηνπ ζηφρνπ ηνπ 2% πνπ έρεη ζέζεη ε     

θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Σνπεδίαο (Riksbank).     

Σπγθεθξηκέλα, ν πιεζσξηζκφο ζα αλέιζεη ζε 

0,5% θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη 1,3% ην επφκελν 

έηνο.  Σεκεηψλεηαη φηη, ε δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξη-

ζκνχ ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα επί καθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε 

ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο Riksbank ζρεηηθά 

κε ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο 

ρψξαο. Επηπιένλ, θαζψο θαηαγξάθνληαη ηα ρακε-

ιφηεξα επίπεδα πιεζσξηζκνχ ζηε Σνπεδία, θαηά  

ηα ηειεπηαία δεθαπέληε έηε, πνιινί αλαιπηέο  

εθθξάδνπλ ηε δπζπηζηία ηνπο ζρεηηθά κε ην ζηφ-

ρν ηνπ 2% ηεο Riksbank. Η Κεληξηθή ηξάπεδα ηεο 

Σνπεδίαο έρεη αλαθνηλψζεη φηη ν πιεζσξηζκφο 

απνηειεί πιένλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

πνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηεο ηξάπεδαο ζηε 

δηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ ηεο. Εθηηκάηαη φηη, ε 

Riksbank ζα πξνβεί ζε κείσζε ηνπ βαζηθνχ ηεο 

επηηνθίνπ θαηά 0,25% ηνλ Ινχιην θαη ελδερνκέ-

λσο ζε πεξαηηέξσ κείσζε 0,25% θαηά ηνπο θζη-

λνπσξηλνχο κήλεο, ελψ άλνδνο ηνπ βαζηθνχ επη-

ηνθίνπ πξνβιέπεηαη πξνο ηα ηέιε ηνπ 2015 

(ελδερνκέλσο, ην βαζηθφ επηηφθην ζα αλέξρεηαη 

ζε 0,75% ηνλ Δεθέκβξην 2015).  

Δεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο κείσζεο ηνπ βαζηθνχ 

επηηνθίνπ απφ ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα, ε ζνπεδη-

θή θνξφλα πξφθεηηαη λα δερζεί ηζρπξή πίεζε ην 

πξνζερέο δηάζηεκα θαη αλακέλεηαη λα ππνηηκεζεί 

ζεκαληηθά έλαληη ηνπ επξψ θαη ηνπ δνιαξίνπ. Τν 

2014, ε κέζε εηήζηα ηζνηηκία EUR/SEK ζα αλέι-

ζεη ζε 1 επξψ = 9,25- 9,30 θνξφλεο θαη 1 δνι.   

ΗΠΑ = 6,70-6,80 θνξφλεο, ελψ ππνινγίδεηαη φηη 

ην ηνπηθφ λφκηζκα ζα αλαηηκεζεί εθ λένπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2015 νπφηε εθηηκάηαη φηη ε κέζε 

ηζνηηκία ζα είλαη 1 επξψ = 8,60- 8,70 θνξφλεο θαη 

1 δνι. ΗΠΑ = 6,60-6,70 θνξφλεο.  

Σηελ έθζεζε ηεο ζνπεδηθήο ηξάπεδαο SEB, γίλε-

ηαη αλαθνξά ζηηο εζληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο 

πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2014 

θαη ελδερνκέλσο ζα ππάξμεη αιιαγή πνιηηηθνχ 

ζθεληθνχ, θαζψο ζχκθσλα κε δεκνζθνπήζεηο ην 

θφκκα ησλ Σνζηαιδεκνθξαηψλ αλακέλεηαη λα 

επηθξαηήζεη θαη ελδερνκέλσο λα ζρεκαηίζεη    

θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ κε ην θφκκα ησλ Πξα-

ζίλσλ. Σηελ έθζεζε ζεκεηψλεηαη φηη νη πνιηηηθέο 

αιιαγέο ζηε Σνπεδία ζπάληα έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο δεδν-

κέλνπ φηη ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη    

αξθεηά ηζρπξή θαη επηπιένλ ππάξρεη επξεία ππν-

ζηήξημε γηα ηελ πθηζηάκελε δεκνζηνλνκηθή πνιη-

ηηθή. Ελ ηνχηνηο, ππάξρεη θάπνηνο βαζκφο        

αβεβαηφηεηαο γηα ηελ έθβαζε ησλ πξνζερψλ   

εθινγψλ δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη δνθηκαζηεί    

πξνγελέζηεξα έλαο θπβεξλεηηθφο ζπλαζπηζκφο 

κεηαμχ Σνζηαιδεκνθξαηψλ θαη Πξαζίλσλ, ελψ 

επίζεο ππάξρνπλ αξθεηνί λένη επηθεθαιήο θνκκά-

ησλ θαη απμάλεηαη ζπλερψο ε επηξξνή ηνπ εζληθη-

ζηηθνχ θφκκαηνο ησλ Σνπεδψλ Δεκνθξαηψλ, κε 

ην νπνίν δελ επηζπκνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ ηα   

ινηπά πνιηηηθά θφκκαηα. Επηπξφζζεηα, πνιηηηθά 

δεηήκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο έρνπλ θαζπζηεξήζεη 

λα εμεηαζζνχλ ιεπηνκεξψο θαη ηψξα ζα απαηηε-

ζεί κεγαιχηεξε ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

θνκκάησλ νχησο ψζηε απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε 

ζνπεδηθή νηθνλνκία.  

ΔΛΙΓΑ 2                                  ΙΟΤΝΙΟ  



νηθνλνκία. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ  

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: πςειή λεαληθή  

αλεξγία, θνξνινγία, θαηαζθεπή λέσλ θαηνηθηψλ, 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ζνπεδηθή   

θνηλσλία, ελέξγεηα, εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άκπλα ηεο ρψξαο.  

 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ 

 

Ανηζςσία ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ για ηο 

ςτηλό επίπεδο ηος σπέοςρ ηυν ζοςηδικών   

νοικοκςπιών  

Τα πςειά επίπεδα ρξένπο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πεξηγξάθνληαη σο 

«αλεζπρεηηθά» ζηηο ζπζηάζεηο ηεο Επξσπατθήο 

Επηηξνπήο πξνο ηε Σνπεδία. Μία ελδερφκελε  

αχμεζε ζηα επηηφθηα, πηψζε ζηηο ηηκέο αθηλήησλ 

ή ελ ηέιεη κηα αξλεηηθή νηθνλνκηθή εμέιημε ζα 

κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν πνιιά λνηθνθπ-

ξηά ηεο ρψξαο.  

Σχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο, ε Σνπεδία ζα πξέπεη 

λα πξνβεί ζε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζηα ζηεγα-

ζηηθά δάλεηα ή ζε αχμεζε ησλ θφξσλ αθηλήησλ.    

Ελδερνκέλσο, ην ζέκα γηα ηε κείσζε ησλ επηην- 

θίσλ αλακέλεηαη λα εμεηαζζεί κεηά ηηο εζληθέο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνλ  πξνζερή Σεπηέκβξην.  

 

Δνίζσςζη ηηρ οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

ζηη οςηδία  
Σχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο ηεο Σνπεδίαο, Riksbank, έρεη ζεκεησζεί 

κηθξή αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζε πνιινχο ηνκείο ζηε ρψξα.   

Η απμεκέλε δήηεζε απφ ην εμσηεξηθφ έρεη σθε-

ιήζεη ζεκαληηθά ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ 

ε εγρψξηα δήηεζε έρεη επίζεο εληζρπζεί, γεγνλφο 

πνπ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ άλνδν ηνπ θηεκαην-

κεζηηηθνχ ηνκέα θαη ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισ-

ζεο εθ κέξνπο ησλ ζνπεδηθψλ λνηθνθπξηψλ.  

 

 

ΚΣΗΜΑΣΟΜΔΙΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

Αύξηζη ηυν ηιμών ηυν ακινήηυν ζηη οςηδία 

Η αγνξά αθηλήησλ ηεο Σνπεδίαο ζεκείσζε        

εθ λένπ άλνδν ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2014.   

Επηζεκαίλεηαη πσο ππήξμε αχμεζε ησλ ηηκψλ 

θαηά 3% ζε ζχγθξηζε κε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο θαη  θαηά 5% ζπγθξηηηθά κε ην 

ίδην δηάζηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

 

 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

 

Γιεθνέρ ζςνέδπιο βιοενέπγειαρ (Jönköping, 3-5 

Ιοςνίος 2014)   

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Jönköping ηεο Νφηηαο 

Σνπεδίαο, ζηηο 3-5 Ινπλίνπ 2014, δηεζλέο ζπλέ- 

δξην βηνελέξγεηαο. Τν ελ ιφγσ ζπλέδξην πεξηε-

ιάκβαλε ζεκηλάξηα, εκπνξηθή έθζεζε, πξνθαζν-

ξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηψλ, επηζθέςεηο θ.α. 

ΔΛΙΓΑ 3                                  ΙΟΤΝΙΟ  



ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

Δθνικό ζσέδιο μεηαθοπών για ηην πεπίοδο 

2014-2025 

Η ζνπεδηθή θπβέξλεζε έρεη εγθξίλεη εζληθφ ζρέ-

δην κεηαθνξψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2014-

2025, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο ζηδεξνδξφ-

κνπο, ηα δίθηπα ηνπ ηξακ θαη ηνπ κεηξφ, ηνπο απ-

ηνθηλεηφδξνκνπο θαη ηελ νδηθή θπθινθνξία, ηηο 

γέθπξεο, ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηνπο ιηκέλεο, 

ηελ αεξνπνξία θαζψο επίζεο ηελ έξεπλα ζηνπο 

ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο.  

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο κέζσ ηνπ 

ζρεδίνπ απηνχ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγί-

αο θαζψο έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα κεηαθν-

ξψλ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε 

ζηε ρψξα. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ εζληθνχ ζρεδί-

νπ κεηαθνξψλ αλέξρεηαη ζε  525 δηζ. θνξφλεο, εθ 

ησλ νπνίσλ 241 δηζ. θνξφλεο αθνξνχλ ζηε ιεη-

ηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ 

κεηαθνξψλ, ελψ 281 δηζ. θνξφλεο ζα επελδπζνχλ 

ζηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ 

ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ.  

Σην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζρεδίνπ κεηαθνξψλ, πε-

ξηζζφηεξα απφ 150 επελδπηηθά ζρέδηα ζα πξαγ-

καηνπνηεζνχλ ζε φιε ηε ρψξα, πνιιά εθ ησλ ν-

πνίσλ ζην θέληξν θαη ζε πξνάζηηα ηεο Σηνθρφι-

κεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ην Ννέκβξην ηνπ 

2013, ππήξμε ζπκθσλία ηνπ ζνπεδηθνχ θξάηνπο 

γηα ζπλεξγαζία κε ην δήκν Σηνθρφικεο θαη ηνπο 

γεηηνληθνχο δήκνπο Nacka, Solna θαη Järfälla ζρε-

ηηθά κε επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα αθνξά ζηε 

δεκηνπξγία ελλέα λέσλ ζηαζκψλ κεηξφ θαη ηελ 

θαηαζθεπή 78.000 λέσλ θαηνηθηψλ ζηελ επξχηε-

ξε πεξηνρή ηεο Σηνθρφικεο. Η ελ ιφγσ επέλδπζε 

ζα αλέιζεη ζε 25,7 δηζ. θνξφλεο (2,9 δηζ. επξψ) 

θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ζα πξνέξρεηαη 

απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζην ελ ιφ-

γσ πξφγξακκα. Σεκεηψλεηαη φηη, ην 20% ηνπ πιε-

ζπζκνχ ηεο Σνπεδίαο βξίζθεηαη ζηε Σηνθρφικε 

θαη ηα πξνάζηηα θαη κάιηζηα ππνινγίδεηαη φηη ν 

πιεζπζκφο ηεο πφιεο ζα απμεζεί ζε 2,6 εθαη. 

θαηνίθνπο κέρξη ην 2030.  

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Γημοζίεςμα ζε ζοςηδική εθημεπίδα ζσεηικά 

με αγοπά εξοσικήρ καηοικίαρ ζε ελληνικό νηζί 

Σην έλζεην εβδνκαδηαίν πεξηνδηθφ SVD Magasi-

net ηεο έληππεο έθδνζεο ηεο εθεκεξίδαο Svenska 

Dagbladet (πξσηλή, αλεμάξηεηε, εζληθήο εκβέιεη-

αο θαη δεχηεξε ζε θπθινθνξία κε 185.600 θχιια 

ε εκεξήζηα θαη 188.900 ε θπξηαθάηηθε) ππήξμε 

αθηέξσκα ζηελ Αιφλλεζν κε πινχζην θσηνγξα-

θηθφ πιηθφ. Τν ελ ιφγσ δεκνζίεπκα πξνινγίδεηαη 

ζην εμψθπιιν ηνπ έλζεηνπ πεξηνδηθνχ κε ηνλ  

ηίηιν «Εμνρηθή θαηνηθία ζηνλ ήιην» θαη ην αθφ-

ινπζν εηζαγσγηθφ   ζεκείσκα: «Πξηλ απφ 14 έηε, 

o Johan Alexanderson θαη ε Wanja Djanaieff απέ-

θηεζαλ έλα ζπίηη ζην παξακπζέλην λεζί ηεο     

Αινλλήζνπ. Εθεί δξαπεηεχνπλ φζν πην ζπρλά 

κπνξνχλ γηα ζεξαπεία ζηα θαηαγάιαλα λεξά ηνπ 

λεζηνχ».  

Τν άξζξν αξρίδεη κε ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο δεπγαξηνχ, ην νπνίν παξαζέξη-

δε ζηελ Αιφλλεζν θαη απνθάζηζε λα απνθηήζεη 

ην δηθφ ηνπ ζπίηη ζην λεζί. Μέζα απφ ηηο πξνζσ-

πηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ζθηαγξαθείηαη ε κνλαδηθφ-

ηεηα θαη ε νκνξθηά ηνπ λεζηνχ απηνχ.  

Τέινο, ζην άξζξν επηζεκαίλεηαη φηη, νη ζνπεδηθέο 

εηαηξίεο Ving θαη Apollo έρνπλ ελζσκαηψζεη ζην 

πξφγξακκα ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ ηνπο ην λεζί 

ηεο Αινλλήζνπ, ελψ αλαθέξεηαη φηη ζην λεζί  

ππάξρνπλ θξπζηάιιηλα λεξά, ππέξνρα κνλνπάηηα 

γηα πεξηπιαλήζεηο θαη έλα κεγάιν ζαιάζζην εζλη-

θφ πάξθν (Πεγή: Γξαθείν Τχπνπ θαη Επηθνηλσλί-

αο Σηνθρφικεο). 
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ  

Event: Promotionmässan (Profile and promotional products) 

Duration: 12-14 August 2014 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 /0044 1438767355  

E-mail: info@artexis.se 

Website: www.promotion-massan.com 

 

Event: FORMEX (Interior decorating, textiles and furnishing industry, gifts) 

Duration: 13-16 August 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@stockholmsmassan.se 

Website: www.formex.se 

 

Event: Elmia Lastbil (Trucking industry fair) 

Duration: 20-23 August 2014 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: bengt.eriksson@elmia.se 

Website: www.elmia.se/en/lastbil 

 

Event: Mellanskogs Elmia 2014 (Forestry Exhibition) 

Duration: 22-23 August 2014 

Organizer: Elmia AB  

Address: Elmiavägen 11, SE-554 54 Jönköping  

Tel:  0046 3610 29 47 

E-mail: Fredrik.Rosen@mellanskog.se 

Website: www.elmia.se/en/MellanskogsElmia 

 

Event: Digital Health Days 

Duration: 25-26 August 2014 

Organizer: Stockholm International Fairs 

S-125 80 Stockholm 

Tel : 0046  87494100 

Fax: 0046  87496178 

E-mail: info@digitalhealthdays.se 

Website: www.digitalhealthdays.se 

 

Event: Optikmässan (Trade Show for the optical equipment industry) 

Duration: 28-30 August 2014 

Organizer: Kistamässan  

Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista 

Tel:  0046 8506 652 25 /0044 1438767355  

E-mail: solf@branschkansliet.se 

Website: www.solf.nu 
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