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Februari 2016 
Hej Anders! 

 

Senaste månaden har varit full av intressanta händelser! Nyheten om att 

miljömålen till 2020 kommer uppnås var en snackis, även om ambitionen måste 

höjas markant om vi ska matcha 1,5-gradersmålet. Lantbruksminister Sven-Erik 

Buchts uttalande om köttet må vara ett felsteg, men det har definitivt satt raketfart 

på diskussionen om köttkonsumtionens miljöpåverkan och gjort att vi nu kan vänta 

oss tydligare ställningstaganden. Greenpeace och deras växthus utanför 

näringsdepartementet har givit uppmärksamheten till Vattenfall och brunkolsfrågan 

och nu pekar mycket på att det kan ha givit en önskad effekt. Den brinnande 

klimatfrågan ligger högt på agendan och det betyder att vårt arbete är viktigare än 

någonsin. 

 

    

 

Stormöte i nätverket KlimatSverige    

   

Den 14 januari hölls ett stormöte för KlimatSveriges medlemsorganisationer. Ett 

hundratal personer dök upp och diskuterade olika kampanjer och samarbeten i 

workshopgrupper. Bl a breddades samarbetet med Greenpeace växthusaktion och 

ett 10-tal organisationer gick samman för att i ett öppet brev till Trafikverket kräva 

att de skulle publicera den klimatrapport de hade mörkat angående Förbifart 

Stockholm. 

 

Här kan du läsa brevet: 

http://klimataktion.se/wp-content/uploads/2016/02/Vi-beg%C3%A4r-att-

Trafikverket-l%C3%A4mnar-ut-den-stoppade-klimatrapporten-1.pdf 
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Nollutsläpp i Sverige tidigareläggs från 2050 till 2045 

  

Miljömålsberedningen har förekommit sin stora entré i svensk politik och lagt fram 

ett förslag på att tidigarelägga nollutsläpps-visionen från 2050 till 2045. 7 av 

riksdagspartierna har ställt sig bakom detta förslag. Detta anses ambitiöst med 

tanke på växande befolkningsmängd, även om många forskare säger att det 

egentligen krävs en nollvision redan 2030. Dock mer intressant är att förslaget 

även innehåller en önskan om ett klimatpolitiskt råd, som skulle analysera hela den 

svenska politiken löpande ur ett klimatperspektiv. Här kan du läsa debattartikeln 

som skrevs när förslaget släpptes: 

http://www.dn.se/debatt/tidigarelagg-svenska-klimatmalet-till-2045/ 

   

   

 

18 feb Klimataktions dag under Vattenfallkampanjen i 

Greenpeaces växthus på Vasagatan i Stockholm    

Torsdag den 18 feb kl 9- 17 bemannar Klimataktion växthuset utanför 

Näringsdepartementet. Vi delar ut vårt flygblad och samlar namnunderskrifter till 

uppropet som ligger på nätet. Kan du vara med någon timma, eller delta på annat 

sätt, t ex genom musik, uppträdande eller god idé, kontakta Karin 

Wahlgren,karin.wahlgren@klimataktion.se 

Vill du bara underteckna uppropet? Cirka 2500 personer har hittills gjort det: 

http://ettlitethusforettstortklimatbeslut.se/ 

Klimataktions krav till regeringen och till Vattenfalls ledning är sammanfattningsvis: 

 Ta ansvar – stoppa planerna på nya kolgruvor och avveckla befintlig kolkraft 

 Ställ om Vattenfalls kraftproduktion till 100 procent förnybar energi. 

    

14 mars i Stockholm – Medborgarutredningens seminarium om 

energi 

  

Kl 19 på ABF, Sveavägen 41. Medborgarutredningens sjunde seminarium i serien 

om ett samhälle inom jordklotets gränser handlar om hur ett fossilfritt 

energisamhälle kan se ut. Inledare är Staffan Laestadius, författare till boken 

Klimatet och välfärden, samtJohan Börje, marknadschef på Ragn-Sell. Efter 

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=bf0840f05a&e=1d009a2c96
mailto:karin.wahlgren@klimataktion.se
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=db947af3a5&e=1d009a2c96


 

seminariet bildas en ny studiecirkel på detta tema. Medborgarutredningens 

samtliga studiecirklar ska utmynna i en rapport som överlämnas till politiker, 

medier, marknadsaktörer, forskare. 

Den 18 april behandlar seminariet temat Utbildning, och 9 maj temat Ekonomi. 

Samma tid samma plats. Samarr. Klimataktion Stockholm och ABF. 

   

 

18 mars seminarium om Hållbart Stockholm – dröm eller 

verklighet?    

Kl 17 på ABF, Sveavägen 41. Stockholm utnämndes 2010 till Europas 

miljöhuvudstad. Lever Sveriges största kommun upp till detta epitet? Är Stockholm 

verkligen hållbart, och vad har gjorts och behöver göras för att få ned utsläppen av 

växthusgaser? Det finns problem och utmaningar, inte minst genom utsläppen från 

den koleldade delen av kraftvärmeverket i Värtan och från bil och lastbilstrafik i 

regionen. Vad tar staden ansvar för, och vad bör vi som medborgare göra? 

Inleder gör Gustaf Landahl, avdelningschef Plan och Miljö, Miljöförvaltningen 

Stockholms stad. (Gustaf Landahl var klimatgeneral under 7 månader 2015 och 

ansvarade för framtagandet av förslag till nytt Miljöprogram, förslag till Åtgärdsplan 

för klimat och energi, samt förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 

2040.) 

Varis Bokalders, ekoarkitekt och författare leder den efterföljande diskussionen. 

Seminariet pågår mellan kl 17.00 – 18.30. Det blir mingel med förfriskningar, 

varefter årsmötet vidtar, se nedan. Samarr Klimataktion Stockholm och ABF. 

  

Läs om Klimataktion Stockholms remissvar på Stockholms 

Miljöprogram:http://klimataktion.se/2016/02/09/remissvar-skarpare-klimatmal-

fordrar-ett-vassare-miljoprogram-i-stockholm/ 

   

18 mars Klimataktion Stockholms årsmöte     

Fredag den 18 mars kl 17.00 – 20.00 är det seminarium och årsmöte för alla 

medlemmar i Klimataktion som bor i Stockholms län på ABF, Sveavägen 41, sal 

Per Albin. OBS! ni är också medlemmar i Klimataktion Riks, som håller årsmöte 20 

mars kl 13 på Hälsans hus i Stockholm, se nedan. 

De viktigaste punkterna på årsmötet som pågår kl 18.30 – 20.00: 

 Verksamhetsberättelsen för 2015 – vad hände och vad gjorde vi? 
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 Verksamhetsplanen för 2016 – vad är viktigast att göra under det här året? 

 Val av ny styrelse, revisorer och valberedning. 

Fullständig dagordning kommer att finnas tillsammans med de andra 

årsmöteshandlingarna på hemsidan två veckor innan årsmötet. 

Motioner (förslag från medlemmar) skickas senast 28 feb till Anita 

Leal,anita.leal@forsakringskassan.se 

Nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning, skickas senast 28 feb till 

Eva Berlin, evalenaberlin@hotmail.com. Det går att lägga fram nya nomineringar 

även på själva årsmötet. 

    

 

20 Mars Klimataktion Riks Årsmöte    

Årsmötet kommer hållas på Hälsans Hus i Stockholm den 20 mars, en söndag. 

Mötet kommer hålla på från 13.00 och det kommer bjudas på fika och en liten 

goodie-bag! På mötet kommer klimatartisten och koldioxidbantaren Staffan 

Lindberg att underhålla! 

Anmälan sker till info@klimataktion.se.  Motioner skickas senast 20 februari 

tillinger@raaby.se . Alla möteshandlingar kommer finnas på hemsidan senast 2 

veckor före mötet. 

 

  

 

Har du inte betalat din medlemsavgift för 2016 än? 

  

Vi behöver din medlemsgift för att genomföra Klimataktions verksamhet. Sätt in 

den 

antingen via Klimataktions 

hemsida:http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194 

eller via internetbank eller på vanlig giroinbetalningsblankett till 

Pg 468510-3 eller Bg 286-2423. 

Märk inbetalningen med ”medlem 2016” plus din e-mailadress (viktigt!), 

gärna även medlemsnummer. 

Ordinarie medlemsavgift: 200 kr/år. Studerande, sjukskrivna, pensionärer och 

ungdomar upp till 20 år: 100 kr/år. Livstidsmedlem: 2 000 kr. 

Ditt medlemsnummer är: 20,289 
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Ha en gnistrande vinter med sol i blicken och energi i era visioner 

– det förnyelsebara är nu!  

    

  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
 

 

 


