
 

Medlemsbrev klimataktion Februari 2015 
 

 

Här kommer ett medlemsbrev till alla medlemmar. 

 

Nätverket KlimatSverige har startat  

   

Vid ett välbesökt möte 7 feb på ABF i Stockholm bildades Nätverket KlimatSverige. 

Tanken är att samla och bredda klimatrörelsen. Syfte, värdegrund, 

organisationsform och nytta med nätverket diskuterades. Synpunkterna tas till vara 

av en samordningsgrupp. Denna kommer att breddas och stärkas genom att drygt 

20 organisationer redan har anmält kontaktpersoner, fler är på gång. Ett antal 

gemensamma aktiviteter planeras, främst ett seminarium under våren om arbetet 

med Sveriges klimatpolitiska ramverk, en aktion vid Vattenfalls årsstämma 27 april, 

och en stor gemensam demonstration 29 november då det globalt kommer att 

demonstreras inför Parismötet. Samarbete kring parisresor förbereds, och 

kontakter har tagits med det franska organisationsnätverket Coalition Climat 

21.    http://coalitionclimat21.org 

  

Klimataktion är initiativtagare till denna samling och breddning av klimatrörelsen. 

Kontaktpersoner: Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se, (samordningsgruppen), 

Anita Leal, anita.leal@klimataktion.se (aktionsgruppen). 

  

Läs ett personligt referat av Rikard Rehnberg från 

upptaktsmötet:http://klimataktion.se/2015/02/16/klimatstafetten-till-paris/# 

  
  
Efterlysning! En gemensam hemsida, www.klimatsverige.se kommer snart att 
lanseras. Men det behövs fler som vill jobba med olika aspekter av hemsidan, 
tekniskt och innehållsmässigt. Du kan något inom områdena teknik (htlm, php, 
javascript, wordpress), journalistik (undersöka, skriva, redigera), klimatpolitik 
(vetenskap, politiska ställningstaganden, åtgärder) eller något annat lämpligt. Nu 
är struktur och lansering aktuell, så småningom blir det kontinuerliga 
uppdateringar, redaktörer från olika organisationer mm. Hemsidan blir nätverket 
KlimatSveriges ansikte utåt och är därför viktig. Du behöver inte bo i Stockholm för 
att vara med i detta arbete. Kontakta Anders 
Berndes, andersberndes@gmail.com (web- och mediagruppen). 
  

Starta en lokalgrupp där du bor! 
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Så gjorde vi i Halmstad! Det är stimulerande att ha en grupp med likasinnade att 

diskutera med. Man kan känna sig frustrerad över utvecklingen och tycka det är 

hopplöst. Men för egen del har jag gått från pessimism till entusiasm (kanske inte 

optimism dock), och skälet är vår nystartade lokalavdelning av Klimataktion. 

 

För ett år sedan talade jag med en likasinnad vän om att göra något i klimatfrågan. 

Vi fann Klimataktions plattform tilltalande och bestämde att försöka bilda en 

lokalgrupp. Vi ordnade ett offentligt möte för att hitta likasinnade. Biblioteket ställde 

upp som samarrangör, likaså Hallandsposten och ABF. Vi bjöd ner Samuel Jarrick, 

klimataktions talesperson, och Annika Elmkvist, klimatriksdagens initiativtagare. På 

mötet informerade vi om att bilda en lokalgrupp och annonserade ett kommande 

möte, där vi valde en styrelse och beslutade om en studiecirkel. Hela hösten -14 

har vi haft studiecirkel med Svante Axelssons bok Vår tid är nu, och nu i vår 

fortsätter vi med Pär Holmgrens bok Det minsta vi kan göra är så mycket som 

möjligt. I cirkeln har vi sammanställt en enkät och kommer att intervjua våra 

halländska riksdagsmän om deras inställning i klimatfrågan. 

 

Vi har också startat en föreläsningsserie om klimatet på biblioteket med duktiga 

föreläsare som ställer upp ideellt. Flera av oss har skrivit insändare i 

Hallandsposten. Själv är jag nybliven pensionär, och jag har upplevt detta 

engagemang som väldigt meningsfullt och våra diskussioner med delvis nya 

vänner som mycket stimulerande. Jag slås av att det varit så enkelt och roligt, och 

tänker att det i varje stad finns potential till en lokalgrupp. Det finns gott om 

klimatoroade människor, och en del av dem är beredda att göra något. Men någon 

eller några måste ta initiativ. Gör det du! 

 

Rapport från Anders Bengtsson, Klimataktion Halmstad. Vill du ha stöd i att starta 

en lokalgrupp inom Klimataktion eller nätverket KlimatSverige? Hör av dig till 

styrelsen,info@klimataktion.se 

  

Färska rön från klimatforskningen  

    

Här sammanfattas nya analyser av temperaturtrender, vilka visar att vi kan vara 

närmare en två grader varmare värld än vad vi tidigare trott. I princip har vi redan 

nått den CO2-halt som utgör gränslinjen (405 ppm). 

http://www.climatecodered.org/2015/02/two-degrees-of-warming-closer-than-

you.html 

 

När det gäller Sverige finns en alldeles färsk analys. SMHI har i samråd med 

mailto:info@klimataktion.se
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Naturvårdsverket och Statens energimyndighet utarbetat underlag om det 

klimatvetenskapliga kunskapsläget inför kontrollstation 2015 för de klimat- och 

energipolitiska målen. Läs en sammanfattning: 

http://klimataktion.se/2015/01/24/smhi-uppdatering-av-det-klimatpolitiska-laget/ 

   

 

Går klimatförhandlingarna bättre än väntat? 

   

Petter Lydén från Diakonia deltog i det förberedande FN-mötet i Geneve nyligen. 

För första gången hörs positiva signaler från det internationella förhandlingsarbetet 

för att ta fram ett nytt avtal i Paris i december. Läs intervjun med honom i Fria 

Tidningen: 

  

http://www.fria.nu/artikel/116752 

  

 

Årsmöte i Klimataktion Riks 29 mars kl 13-17 

  

Lokal: Allaktivitetshuset i Sundbyberg, Sturegatan 10, 3 min promenad från T-bana 

och pendeltåg vid Sundbybergs C. Medlemmar, nätverk, arbetsgrupper eller 

lokalavdelningar som vill ha ett ärende behandlat vid årsmötet skriver en motion 

(förslag) som ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Maila motionen 

tillinfo@klimataktion.se. Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan 

senast 15 mars. 

  

http://klimataktion.se/om-klimataktion/foreningen/arsmote-2015/ 

Du som behöver någonstans att bo för att kunna delta i årsmötet, hör av dig till oss 

påinfo@klimataktion.se, så försöker vi ordna en plats på någons soffa! 

  

 

Nominera nya namn till Klimataktions Riks styrelse    

Formulär för nominering finns på Klimataktions hemsida. Mejla dina nomineringar 

till Torbjörn Vennström, tv@tvennstrom.se   

 

Valberedningen består av Torbjörn Vennström, Elisabeth Lundqvist, Lina Hjorth, 

och Johanna Lakso.  

   

Hög tid betala in medlemsavgiften för 2015! 
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Du som ännu inte hunnit ombeds göra det, helst senast 1 mars. Viktigt veta vilken 

budget vi har att röra oss med när vi tar beslut om verksamhetsplan för 2015 på 

årsmötet! Vet du om att detta medlemsbrev går ut till ca 1500 personer, men att 

bara 161 hittills betalat medlemsavgiften för 2015? 

Så, 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 och pensionärer: 100 

kr/år. Livstidsmedlem: 2 000 kr. 

Märk då inbetalningen med ”medlem 2015” plus din e-mailadress (viktigt!), 

gärna även medlemsnummer. Ditt medlemsnummer är: 20,289 

  

 

Manifestation på Fukushimadagen den 11 mars utanför Finlands 

ambassad   

  

Plats: Gärdesgatan 11, Stockholm. Tid: Kl 11-14. Arrangörer är Nätverket 

Kärnkraftsfritt Bottenviken & Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. 

Manifestationen är en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar 

lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan. Syftet med manifestationen är att 

dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 

april. Bygget av ett nytt finskt kärnkraftverk vid Bottenviken är på tapeten.  

 

  

 

Möte på Solidaritetshuset med Pablo Solon 15 mars  

    

Latinamerikagrupperna har bjudit in känd klimat- och MR-kämpe från Latinamerika 

i samarrangemang med Klimataktion. Mer information kommer. 

   

Vad händer i lokalavdelningarna? 

   

Klimataktion Halmstad 

Årsmöte 17 mars kl 18.30 

Plats ABF-huset, Bolmensgatan 11, Halmstad. 

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=0e677dafec&e=1d009a2c96


Efter årsmötesförhandlingar visning av Johan Rockströms TED-föreläsning om 

planetära gränser. Fika. 

  

http://klimataktion.se/event/halmstad-arsmote-i-klimataktion-halmstad/ 

  

Klimataktion Uppsala 

Välkommen på medlemsmöte 5 mars kl 18.30 

Lokal: ABF, Bredgränd 15. På förra medlemsmötet beslutade vi att de viktigaste 

frågorna för Klimataktion Uppsala att driva under 2015 är Fossilfritt Uppsala 

2020. Ligga på för att kommunen ska leva upp till klimat- och miljöprogrammets 

mål. 

Förutom det arbete kommunen redan gör, bör de arbeta mer med information och 

kommunikation kopplat till klimatfrågan. Det handlar både information som visar att 

klimatfrågan är prioriterad, t.ex. informera om sina egna ambitiösa mål och om hur 

det går i arbetet mot dem, och kommunikation som syftar till att öka 

medvetenheten hos invånare i Uppsala. Andra konkreta idéer var att Destination 

Uppsala ska marknadsföra ekoturism mer och att det ska finnas en grön karta som 

gör det lättare att hitta företag som erbjuder klimatbra tjänster. En klimatutbildning 

för kommunens informatörer kan också ingå. 

  

Under detta möte diskuterar vi strategier och aktiviteter för att nå våra mål. 

Observera att platsen är preliminär och kan komma att ändras. 

http://klimataktion.se/event/uppsala-medlemsmote-strategier-och-aktiviteter/ 

  

Klimataktion Stockholm 

Stockholms stad - divestera! Bort med investeringar i fossilindustrin! 

  

Var med och sätt tryck på Stockholms stad. Samla namn innan 18 mars! 

Den 13 februari lämnades ett medborgarinitiativ till Stockholms stad med 

uppmaningen att staden ska anta en plan för att avyttra (engelska= divest) de 

innehav i fossilbranschen som man ansvarar för genom olika stiftelser och fonder. 

En kartläggning visade att staden har minst 30 miljoner kr i aktier i olika oljebolag 

och andra fossilindustrier. 

  

Vid uppvaktningen sa det biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog att 

Ekonomiutskottet nu ser över de etiska riktlinjerna för stadens finansiella 

placeringar. Frågan om hur man ska se på innehav i fossilindustrin är uppe till 

diskussion. Troligen kommer ett förslag att behandlas av utskottet 18 mars eller 15 

april. 

  

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=abb99eeec7&e=1d009a2c96
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Därför är det läge att spurta och samla in så många namn som möjligt. Helst folk 

som bor i Stockholm. Hjälp till att hålla trycket uppe! Stöd den namninsamling som 

Fossil Free Sverige startat till stöd för medborgarinitiativet. Du hittar den här! 

Kontaktperson Torbjörn Vennström. 

  

http://act.350.org/sign/stockholm_divestera/ 

  

Läs mer om kampen för att divestera bort (sluta investera i) 

fossilindustrin:http://gofossilfree.org/se/global-divestment-day/ 

  

Visionsgruppens vårseminarier äger rum på ABF Stockholm, Sveavägen 41, kl  

2 mars kl 19  Grön ekonomi utan tillväxt, hur kan den se ut? 

Vad kan göras redan nu, utan större förändringar av vårt nuvarande ekonomiska 

system, för att främja miljöförbättrande åtgärder som inte bidrar till miljöfarlig 

tillväxt? Vilka alternativa system kan börja utvecklas redan nu, som kan bidra till, 

och senare kanske ingå i, framtida system som inte kräver tillväxt – och som 

dessutom är socialt hållbara? Medverkande: Pernilla Hagbert, Bortom BNP-

projektet och KTH doktorand, Oscar Kjellberg, ekonom och fd vd i JAK-banken, 

Christer Sanne, civilingenjör och fil dr, Anton Grenholm, författare till ”Grön 

ekonomi” hos Naturskyddsföreningen. 

Moderator: Stina Oscarsson, regissör, dramatiker, fri skribent. 

http://klimataktion.se/event/hur-ser-den-ekonomi-ut-som-inte-kraver-tillvaxt/ 

  

9 mars kl 19  Hotar reptilhjärnan klimatet? 

Alla fakta är tydliga och mängder av åtgärder skulle kunna sättas in omgående. 

Varför är vi då så passiva inför den globala uppvärmningen? Borde vi inte klara av 

situationen bättre än anekdotens groda som sakta värms upp? För att styra bort 

från dagens ohållbara utveckling behövs insatser på många olika områden men 

primärt krävs en förändring av vårt beteende. Detta är bakgrunden till kvällens 

seminarium och debatt. 

Medverkande: Billy Larsson, fil dr i psykologi och initiativtagare till 

radikaliseraklimatpolitiken.nu, samt Katharina Brunat, nätverket Nudgingsweden. 

Moderator: Jonas Mosskin, psykolog, organisationskonsult. 

http://klimataktion.se/event/hotar-reptilhjarnan-klimatet-eller-kan-den-vara-

raddningen/ 

Ytterligare seminarietillfällen i visionsserien: 13 april, 4 maj och 1 juni. 

  

Klimataktion Stockholms årsmöte 19 mars kl 18 

Stockholms årsmöte kommer att äga rum den 19 mars kl 18.00 på ABF, 

Sveavägen 41. Vi planerar ha ett inslag om arbetet med nätverket KlimatSverige. 
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Motioner skickas senast 26 feb till Anita Leal, anita.leal@klimataktion.se. 

Nominera gärna nya namn till styrelsen! Förslag på styrelseledamöter och 

revisorer skickas valberedningen som består av Eva Berlin, Samuel Jarrick och 

Jonas Fogelqvist. Kontaktaevalenaberlin@hotmail.com. Alla årsmöteshandlingar 

kommer att finnas på hemsidan den 11 mars. 

http://klimataktion.se/lokalorganisationer-2/stockholm/ 

  

Indienprojektet - medfinansieringskampanj och besök  

Vi samlar in till medfinansieringen för projektåret 2015. Det blev tyvärr fel 

plusgirokontonummer i förra medlemsbrevet. Rätt är: Pg 65 49 47-1, Klimataktion 

Stockholm (projektkonto). 

Vi får besök från partnerorganisationen Srushtidnyan i Mumbai under perioden 11 

– 28 maj. Bland annat planerar vi att lägga ett medlemsmöte och indienkväll då, 

med inspirerande seminarium och samkväm med våra indiska vänner. Mer 

information kommer. Kontaktpersoner: Eva Avner, Rikard Rehnbergh och Karin 

Wahlgren. 

  

Förbifart Stockholm - kampanj för att arvodera miljöjurist för fortsatt 

överklagande 

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

föreningarna i nätverket mot Förbifarten behöver juridisk hjälp. Politiskt verkar 

frågan död nu, men nätverket jobbar på ett utlovat möte med infrastrukturminister 

Anna Johansson. Läs mera på: 

http://klimataktion.se/2015/01/11/insamling-for-arvode-till-miljojurist-for-fortsatt-

overklagande-av-forbifart-stockholm/ 

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

  

 

Tidplan för kommande medlemsbrev  

 Ambitionen är att komma ut med ett medlemsbrev i månaden, med uppehåll för 

juli. Nästa gång ni får ett gruppmejl från Klimataktion är omkring 20 mars. Skicka 

gärna in bidrag och synpunkter till Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com 

Apr Maj Juni   

19.4 10.5 14.6 Deadline 

23.4 13.5 17.6 Skickas ut 

  

  

 

Med hjärtliga hälsningar från styrelserna i riks och lokalavdelningar, 

och ni andra aktivister som hjälpt till! 
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