
 

Februari 2018 
Hej Anders! 

 

Det börjar nu bli dags för Klimataktions årsmöte, vilket kommer att hållas på ABF kl 

12.00 (rättat) den 18 mars 2018. Två veckor innan publicerar vi 

verksamhetsberättelse, motioner mm så att ni kan läsa igenom det.    

 

Riksföreningens Årsmöte 

Det här året fyller Klimataktion 10 år! Vi kommer att fira det genom extra gott fika, 

en 

tillbakablick på föreningens bildande och en musikalisk överraskning. Vi hoppas få 

se extra många medlemmar detta viktiga år för föreningen, Sverige och världen! 

Om du vet att du kommer; anmäl dig gärna på info@klimataktion.se så att vi vet 

ungefär hur många vi blir. Det kommer också att finnas möjlighet att äta middag 

tillsammans efteråt för dem som vill.    

 

Rensa i Fossilrabatten!    

Klimataktion har nu inlett årets kampanj; Rensa i Fossilrabatten. Kolla gärna 

in den på vår hemsida (www.klimataktion.se) eller facebook, och skriv under 

vår namninsamling på. https://www.mittskifte.org/petitions/rensa-i-fossilrabatten 

 

Läs gärna Klimataktionsdebattartikel om fossilsubventioner här 

http://klimataktion.se/2018/02/21/debattinlagg-i-altinget-fasa-ut-de-fossila-subventionerna-till-

2022/ 

    

 

COP 24 utan protester?  

Polen, som ska hålla COP 24, har skrämmande nog nyss röstat igenom en lag 

som 

förbjuder klimatdemonstrationer. Klimataktion anser att klimatmötet borde flyttas till 

en stat där demokratiska yttringar är tillåtna. 

http://www.climatechangenews.com/2018/01/22/polish-police-set-restrict-protest-

gather-personal-data-un-climate-talks/    

Klimatinspiratörsutbildningarna    

Under februari har det hållits två Klimatinspiratörsutbildningar, en i Boden och en i 

Sundsvall. Härligt att det finns människor som engagerar sig i hela vårt avlånga 

land! 
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Läs mer: http://klimataktion.se/aktiviteter/klimatinspirators-utbildning/   

  

 

Trots flygdebatt - utbyggda flygplatser   

Trots den nya klimatlagen fortsätter politikerna att agera som om inget har hänt. T 

ex 

satsar man nu på att bygga ut Arlanda. Lyssna t e x på Sveriges Radios reportage 

om detta 

här: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1012218?programid=3345   

 

  

 

Aktion i Sälen under Vasaloppet    

Klimataktion stöttar en aktion under Vasaloppet – Vasalöpare för snö - i protest 

mot den nya flygplats som planeras att byggas i Sälen, för 1 miljard kr. Helt galet 

att bygga en flygplats för en skidort, vars utsläpp kommer att bidra till att det blir 

mindre snö i Sverige, tycker vi. http://klimataktion.se/2018/02/23/13458/ 

  

 

  

Vi vill tacka alla medlemmar som har fyllt i Klimataktions enkät! Det kommer att 

vara till 

stor hjälp i vårt fortsatta arbete. 

 

Klimatarbetet kan inte vänta. Vi är en organisation som på alla sätt kämpar för att 

uppmärksamma klimatfrågan, vilket är extra viktigt inför valet 2018. Klimataktion 

behöver ditt stöd! Glöm inte att betala din medlemsavgift – och värva gärna en 

extra 

medlem! Vi tar också med glädje emot gåvor som stöttar vår viktiga verksamhet. 

   

 

Hälsningar från styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen 

    
  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
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