Verksamhetsberättelse, Klimataktion Halmstad, verksamhetsåret 2017
Inriktning. Föreningen har under det gångna året som tidigare fokuserat på fördjupning och spridning
av kunskap, nätverksbildning och politikerkontakt, vilket skett via studiecirkel, föreläsningsserie,
insändare, sociala medier, samarbete med andra miljö- och klimatrörelser samt kommunikation med
ledamöter i kommun och riksdag.
Årsmöte och styrelsemöten. Vid föreningens årsmöte 170308 valdes fem ledamöter (Anders
Bengtsson, Anne-Marie Bruno, Barbro Toftgård (samtliga omval), Göran Ericson och Mathias Persson
(båda nyval). Liksom 2016 saknades kandidat till posten som ordförande varför
ordförandeuppgifterna, vid styrelsemöte 170323, fördelades på ledamöterna. Dessförinnan, vid
konstituerande möte 170308, hade Anders Bengtsson utsetts till sekreterare och Barbro Toftgård till
kassör, internetbanksanvändare och firmatecknare. Vid årsmötet valdes även revisor och
revisorsuppleant, Stefan Hallander respektive Katarina Remvig (båda omval) och valberedning,
Christer Andersson och Suzanne Näckdal (båda omval). Styrelsen sammanträdde 10 gånger under
2017.
Studiecirkel. Studiecirkeln på ABF träffades under året vid 9 tillfällen och samlade var gång ca
hälften av gruppens 20 medlemmar. Första delen av cirkelmötet användes för genomgång av den
klimatföreläsning, som föreningen arrangerat på biblioteket en vecka tidigare. Föreläsningspubliken
inbjöds var gång till fortsatt diskussion, men av åhörarna kom endast ett fåtal. Under mötets andra del
diskuterades planer och strategier.
Bokcirklar. Tio personer samlades vid tre tillfällen kring Per Esben Stoknes ”What you think about
when you try not think about global warming” och åtta personer vid ett tillfälle kring Sverker Sörlins
”Antropocen”.
Klimatföreläsningar. Föreningens föreläsningsserie fortsatte under 2017 med 8 föreläsningar, som
samlade 30-85 personer vid varje tillfälle, vid ett tillfälle 190. Samarrangörer som tidigare ABF,
Halmstads Stadsbibliotek och Hallandsposten, i vissa fall även Halmstads Naturskyddsförening,
Omställning Halmstad och JAK. I korthet: Översvämningsrisker i Halmstad (Petra Sörman),
Industriell överskottsvärme - en otappad resurs (Viktor Andersson), Solel och solvärme – en viktig
resurs i omställningen till en hållbar energiförsörjning (Lars Andrén), Sambruk – lokala
omställningsinitiativ i Skåne (Oscar Kjellberg), Klimatetik – individens ansvar (Bengt Brülde), Vad
händer med väder och vatten när klimatet ändras? (Sandra Andersson, Lars Johansson), Havsytan
stiger till följd av klimatförändringarna – hur kan kustsamhällena anpassas? (Widar Narvelo),
Halmstads planering inför klimatförändringar (Jenny Axelsson, Bertil Andersson, Henrik Larsson).
Föreläsningarna finns på Youtube (youtube.com klimataktion halmstad) eller via länk på
Klimataktions hemsida.
Media. Hallandsposten har vid ett flertal tillfällen publicerat insändare och debattartiklar från
medlemmarna.
Annonsering. Information om föreningen har funnits på Klimataktions hemsida
(klimataktion.se/halmstad) och lokalföreningens Facebooksida (facebook.com/klimataktionhalmstad),
några av arrangemangen via betald annonsering i Facebook. Riksföreningens folder om Klimataktion
har spridits tillsammans med lokalt utformad broschyr. Hallandsposten har inför varje
klimatföreläsning bistått med tvådagarsannonser i HP och Stadsbiblioteket har annonserat på
biblioteken i Halmstad samt via mejlutskick. Föreläsningarna har även aviserats med affischer.

Miljö- och klimatnätverk. Föreningens medlemmar deltog under året i flera lokala och/eller
regionala arrangemang, av vilka kan nämnas 27/1 Länsstyrelsens Miljömålskonferens, 16/3
Naturskyddsföreningens årsmöte, Lena Sommestad, klimatpolitik, 29/4 Peoples climate march i
Malmö, 13/5 Återträff i Göteborg för klimatinspiratör-kursens deltagare, 21/5 Framtidsfest på
Galgberget, 7/6 Världsmiljödagen, Klimatlösningar i Halmstad (EMC, Länsstyrelsen, Kommunen),
10/6 Både Solskensdagen, Tjärnebygd och ETC:s solfest i Katrineholm, 7/10 HOPP, Kulturhuset,
28/10 Både Ekodagen på Stadsbiblioteket i Halmstad och Be the Red Line i Malmö.
Politikerkontakt.
Ett dialogmöte genomfördes med Vänsterpartiets ordförande Tania Bengtsson.
Med anledning av vår skrivelse till Kommunstyrelsen (KS) 150316 angående kommunens
investeringar i fossil energi och deras svar 150428 ”inget direkt ägande” begärde vi i ny skrivelse
160214 redovisning av kapitalplaceringarna. Trots påminnelser fram till dags dato inget svar.
Detsamma gäller frågan till KS 160309, upprepad 170421, angående kommunens konkreta planer för
ett fossilfritt Halmstad. I skrivelserna finns också en uppmaning till kommunen att öka sin samverkan
med andra kommuner (klimatnätverk) för att snabbare nå målet.
Till KS skickades 171027 en skrivelse med frågor i anslutning till kommunens
klimatanpassningsarbete. Vissa frågor besvarades relativt utförligt 171127 av kommunekolog MarieHelene Bergstrand, som i övrigt hänvisade till analyser, styrdokument och kommande föreläsning på
biblioteket angående Halmstads planering inför klimatförändringarna.
Klimataktion Halmstad har vid flera tillfällen, bland annat i samrådsyttrande 151124 och
granskningsyttrande 160901 framfört sin bestämda uppfattning att detaljplanen för Södra Infarten inte
ska genomföras. Projektet står i strid med det övergripande intresset i all planering att dels motverka
ytterligare klimatförändringar, dels ta hänsyn till och begränsa skadeverkningarna på kommunens
infrastruktur och byggnader av förväntade svåra klimathändelser. Kommentarerna bemöts inte i
kommunens granskningsutlåtande, som tillskickats oss för kännedom. Vi har i oktober 2017
överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen.
Vi vill att klimatet ska bli en valfråga 2018. En enkät med kommun- och rikspolitiska frågor om
klimatet sammanställdes och skickades i december till ordförandena för de politiska partierna i
Halmstad. Samtidigt inbjöds till offentlig debatt om klimatpolitik på Stadsbiblioteket under våren
2018 (3 mötestillfällen, 3 partier var gång)
Medlemmar. Föreningen hade vid årets slut 50 medlemmar och 45 s.k. sympatisörer.
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