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Mars 2015  

Hej *|FIRST|*! 

Här kommer medlemsbrevet för april som gruppmejl till Klimataktions medlemmar.  

 

Nu sätter vi igång! Nätverket KlimatSverige bjuder in till stormöte 19 april  
 
Söndag 19 april, kl 12 – 16 
ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41, Stockholm. Ur programmet: 

 
DEN INTERNATIONELLA KLIMATRÖRELSEN MOBILISERAR 
Elisabet Gregersen ger en högintressant rapport från Klimatrörelsens internationella möte i 
Tunis 23-24 mars med planer fram till Paris COP 21. 

 
VAD ÄR PÅ GÅNG I KLIMATSVERIGE 
Samordningsgruppen och arbetsgrupperna rapporterar: Hur långt har vi kommit, vad är på G?  
 
NU SÄTTER VI IGÅNG 
Vi bildar arbetsgrupper under mötet som jobbar med de manifestationer och aktioner som 
KlimatSverige vill uppmuntra och samordna. 

 27 april: Aktionsdag för att Vattenfall ska lämna kolet i marken och bli förnybart. 

 30/31 maj: Sveriges klimatpolitik – hur ökar vi takten? Seminarium om klimatpolitiskt 
ramverk mm. 

 26-27 september: Internationella aktionsdagar och lokala lösningar som visar vägen 

 November månad: Run for Your Life – Klimatstafett genom hela landet. 

 29 november: Globala klimatdemonstrationer, i Sverige bl a Stockholm och Göteborg. 

 30 nov – 12 december: Här hemma och i Paris – KlimatSverige på fötter för rättvisa och 
hållbara avtal. 

 
Du som vill delta i KlimatSveriges workshop och behöver övernatta hos någon i Stockholm, eller 
har någon annan fråga om workshopen, eller vill bilda en lokal klimatgrupp, hör av dig till Karin 
Wahlgren, karin.wahlgren@klimataktion.se 
 
Läs mer på den nyligen lanserade hemsidan. Där kan du se vilka de 18 organisationer är som 
hittills anslutit sig till klimatnätverkets värdegrund. Där kan du också ansluta dig själv som 
individ eller din organisation.  
 
http://www.klimatsverige.se/ 

 
OBS! Personer som vill hjälpa till med den nya hemsidan efterlyses! 

 

Nytt sätt att beräkna koldioxidutsläpp förändrar förhandlingsklimatet? 
 
Nu har en tvärvetenskaplig internationell forskargrupp tagit fram ett nytt sätt att mäta de 
globala koldioxidutsläppen, som tidningen ETC menar kan rita om karten för vilka som bär det 
egentliga ansvaret för klimatutsläppen. Det handlar om en beräkningsmodell som tar hänsyn till 
och väger ihop tre faktorer: produktion, konsumtion och koldioxideffektivitet i produktionen. 
Den väger också in den globala efterfrågan på produkter.  

mailto:karin.wahlgren@klimataktion.se
http://www.klimatsverige.se/
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http://www.etc.se/klimat/ny-matmetod-ritar-om-kartan-utslapp 
 
 

Sveriges värsta klimatbovar 
 

Här är också en kartläggning över Sveriges värsta klimatbovar. Vattenfall, Preem, Nordkalk, SSAB och 
Boliden är några av företagen som finns med på Naturvårdsverkets senaste lista över vilka företag i 
Sverige som släpper ut mest koldioxid. Listan, som visar utsläppen för 2013 för de verksamheter som 
finns med i EU:s system för handel med utsläppsrätter, domineras av bolag som utvinner mineraler, 
tillverkar stål, cement, bränsle, järnmalm samt el- och fjärrvärme.  

http://www.etc.se/klimat/landets-varsta-klimatbovar 
 

Nyvalda styrelser i Klimataktion 
 
Klimataktion Riks har fått nya talespersoner – välkomna Ruth och Jonas! 
 
Till nya talespersoner valdes på årsmötet Jonas Bane Malmö/Stockholm, och Ruth Alice 
Aniansson Stockholm, båda nyval. Pia Björstrand Stockholm, omvaldes och blev vice 
talesperson. 
 
Läs här vad Klimataktions nya talespersoner Ruth och Jonas tycker är viktigt att jobba med: 
 
http://klimataktion.se/2015/03/30/nya-sprakror-valda-pa-klimataktions-arsmote-ruth-alice-
aniansson-och-jonas-bane/ 
 
Ordinarie styrelseledamöter blev: Ninna Gunnarsson Ockelbo, Inger Raaby Stockholm, Eva 
Berlin Stockholm, Karin Wahlgren Stockholm, samtliga fyra omvaldes. Rasmus Orsén Stockholm, 
och Hanna Örnskär Lund är nya ledamöter.  Som föreningens revisorer valdes Bertil Ottosson, 
Staffan Laestadius och Jonas Fogelqvist (ers), samtliga från Stockholm.  
 
Staffan Laestadius och Karin Wahlgren mottog årets stipendier ur Jan Carlssons minnesfond. 
 
I nästa medlemsbrev återkommer vi med vilka uppdrag de andra styrelseledamöterna kommer 
att fokusera på, och vilken verksamhetsplan som beslöts av årsmötet.  
Här kan du läsa årsmötesprotokollet.  
 
http://klimataktion.se/om-klimataktion/foreningen/arsmote-2015/ 
 

Klimataktion Halmstad  

Vid årsmötet i Halmstad valdes till styrelse: Anne-Marie Bruno (ordf), Anders Bengtsson, Barbro 
Toftgård, Bruno Toftgård (samtliga omval) och Bertil Nilsson (nyval). Revisor: Stefan Hallander 
(nyval), revisorssuppleant Katarina Remvig (omval). Valberedare: Emma Huros, Krister 
Andersson, Torbjörn Johansson (samtliga omval).  
 
Vi har inte upprättat någon verksamhetsplan men jobbar vidare med studiecirkel, föreläsningsserie, 
insändare, politikerenkäter/intervjuer. Särskild arbetsgrupp för kommunalpolitiska frågor planeras. Vi 

http://www.etc.se/klimat/ny-matmetod-ritar-om-kartan-utslapp
http://www.etc.se/klimat/landets-varsta-klimatbovar
http://klimataktion.se/2015/03/30/nya-sprakror-valda-pa-klimataktions-arsmote-ruth-alice-aniansson-och-jonas-bane/
http://klimataktion.se/2015/03/30/nya-sprakror-valda-pa-klimataktions-arsmote-ruth-alice-aniansson-och-jonas-bane/
http://klimataktion.se/om-klimataktion/foreningen/arsmote-2015/
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skulle, helst tillsammans med andra, vilja agera lokalt inför Parismötet, men har ännu inga konkreta 
planer. Nästa föreläsning: 

29/4 Energi ur avfall – i ett Europaperspektiv. Kl 18:30-19:30 på Stadsbiblioteket 2 vån. Med Urban 
Persson Doktorand, Högskolan Halmstad 

Rapport från Anne-Marie Bruno. 
 

Klimataktion Uppsala   

I Uppsala bedrivs arbetet som lokalavdelning utan att vara egen förening.  

Klimataktion Sundsvall 

Vi har haft årsmöte och fortsätter ett tag till att vara en sedvanlig förening även om vi är rätt få -
5-6 aktiva och sammanlagt ca 10 medlemmar. Vi ska ha ett medlemsmöte nästa onsdag. Då är 
Svante Axelsson här i bokhandeln och talar om sin nya bok och vi kommer att ha ett eftersnack 
och kanske också fastställa en verksamhetsplan, vilket sköts fram från årsmötet. I styrelse ingår 
Paul Eriksson, samt Elisabeth Finné och Fredrik, kassör. 
 
Årets verksamhet kommer att vara kopplat till verksamheten nationellt inför Parismötet i 
december. 
Rapport från Paul Eriksson. 
 

Klimataktion Stockholm  

Styrelseledamöter i Klimataktion Stockholm: Eva Avner, Anders Berndes, Marianne Johansson, Anita 

Leal, Rikard Rehnbergh, Karin Wahlgren (samtliga sex omvaldes). Nyval: Samuel Jarrick, Agnetha 

Liljesköld och Nina Naim. Revisorerna omvaldes: Bertil Ottosson och Birger Eneroth. Valberedning: 

Eva Berlin och Jonas Fogelqvist. 

 

Morgonaktion vid Vattenfalls årsstämma 27 april  

Aktion med flygbladsutdelning och performance planeras till Vattenfalls årskonferens den 27 april. 

Samling 27 april kl 8.30 Solna station. Kontaktperson: Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se 

Visionsseminarierna När larmen tystnar …. 

Nästa seminarietillfälle i visionsserien 4 maj handlar om hur ett avfallsfritt samhälle kan se ut. 
Planering pågår för höstens seminarier eller klimatträffar. Kontaktperson: Elisabeth Lundqvist, 
vilja_o@hotmail.com 

 

Indienseminarium 19 maj på ABF och Indienfest 22 maj på Solidaritetshuset! 

Maj går i indiska färger för Klimataktion Stockholm. I samband med Stockholmsbesök i maj av vår 

indiska partnerorganisation Srusthidnyan blir det två tillfällen att få veta mer om samarbetet med 

Indien.  

mailto:tv@tvennstrom.se
mailto:vilja_o@hotmail.com
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19 maj kl 18-20: ABF, Sveavägen 41. Srushtidnyan berättar om sitt hållbarhetsarbete i Mumbais 

skolor. Prel medverkan även av Globala gymnasiet och Maharshi Dayanand College. Samarr. med 

ABF. 

22 maj med start kl 18 i Världsbiblioteket, Solidaritetshuset nb, Tengdalsgatan 40. Srushtidnyan 

inleder festen med att berätta om projektet Klimatambassadörer Mumbai-Stockholm, som även 

innefattar att dokumentera biologisk mångfald tillsammans med byinvånarna i Kundi Village i 

nationalparken Western Ghats. Sedan indisk mat och musik! Klimataktions medlemmar är särskilt 

inbjudna, liksom andra samarbetsorganisationer och skolorna Globala gymnasiet, Maharshi 

Dayanand College, Skarpatorpsskolan och Kärrtorps gymnasium. Samarr. med Framtidsjorden. 

http://klimataktion.se/2015/04/06/earth-hour-i-mumbai/ 

 

Pågående insamlingar i Klimataktion Stockholm 

Frivilliga bidrag från Klimataktionsmedlemmar är fortfarande mycket önskvärda och nödvändiga i 

våra egna fundraising-kampanjer: 

 Indienprojektet - medfinansieringen 

Vi samlar in till medfinansieringen, och har 20 000 kr kvar att samla in för 2015. Pg 65 49 47-1, 
Klimataktion Stockholm (projektkonto). Förra året lyckades vi få in motsvarande summa tack vare er.  

 Förbifart Stockholm – arvode till miljöjurist  

Insamlingskampanjen fortsätter, då frågan ännu inte är avgjord i domstolarna, och föreningarna i 

nätverket mot Förbifarten behöver juridisk hjälp. Det gäller dels överklaganden om grundvatten och 

naturmiljöer i Mark- och miljööverdomstolen, dels överklaganden om Stockholms stads detaljplaner 

vid tunnelmynningarna i Mark- och miljödomstolen. Klimataktion Stockholm deltog i den senare 

domstolsförhandlingen i mars. Hittills har insamlingen resulterar i 51 000 kr, som vi ingående 

föreningar bedömer har kommit till god användning. Anlitad miljöjurist är Gunilla Högberg Björk som 

tidigare bistått många miljöorganisationer. Men allt är inte klart än, cirka 15 000 kr behövs för 

fortsatt miljöjuridiskt arbete! 

Pg 499566-8, Klimataktion Stockholm. OBS märk inbetalningen: JURIST FS 

 

Har du inte betalat din medlemsavgift för 2015 än? 

Sätt in din medlemsavgift direkt, 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.  

Ordinarie medlemsavgift: 200 kr/år. Studerande, sjukskrivna, pensionärer och ungdomar upp till 20 
år: 100 kr/år. Livstidsmedlem: 2 000 kr.  

Märk inbetalningen med ”medlem 2015” plus din e-mailadress (viktigt!), gärna även 
medlemsnummer. Ditt medlemsnummer är: *|MEMBERID|* 

 

http://klimataktion.se/2015/04/06/earth-hour-i-mumbai/
http://simplesignup.se/private_event/16262/5b390a8194
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Tidplan för kommande medlemsbrev  

Vi kommer ut med ett medlemsbrev i månaden, med uppehåll för juli. Nästa gång ni får ett 

gruppmejl från Klimataktion är omkring 10 maj. Skicka gärna in bidrag och synpunkter till Karin 

Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com 

 

Maj: deadline för bidrag 1 maj, utskick cirka 10 maj 

Juni: deadline för bidrag 1 juni, utskick cirka 10 juni 

 

Med hjärtliga hälsningar från styrelserna i riks och lokalavdelningar, och ni andra aktivister som 

hjälpt till! 

mailto:karin.wahlgren9@gmail.com

