
 

September 2016 
Hej medlem! 

 

Striden om brunkolet är inte över. Samtidigt fortsätter kampanjandet mot 

TTIP/CETA och regeringen presenterar en ny klimatbudget. Klubb Artivist fortsätter 

under hösten och Klimataktion jobbar också för att ta fram ett remissvar till 

Miljömålsberedningens senaste betänkande.    

 

Magnoliamålet - Unga stämmer svenska staten 

Klimataktion har varit mycket delaktiga i framtagandet av en stämningsansökan mot 

svenska staten för brunkolsaffären. Tillsammans med bl.a. PUSH Sverige, 

Föräldravrålet, Jordens Vänner och Fältbiologerna har vi rådgjort med flera både 

svenska och internationella jurister för att ta fram den juridiska grunden. 

 

Nu på torsdag 15/9 kl. 10.00 kommer det officiella överlämnandet ske vid 

Tingsrätten, station rådhuset, i Stockholm. Vi behöver vara så många som möjligt 

på plats för att stödja fallet och öka våra chanser att en domare tar upp stämningen. 

Vi behöver också fler som kan skriva under som målsägande. 

På facebooksidan kan du läsa mer om planerna. Du kan också skänka pengar till 

projektet via  crowdfundingsidan! 

 

Vet du redan nu att du vill skriva under? Skriv under en FULLMAKT och lägg den 

på lådan senast måndag 12/9 för att den ska hinna in i tid. Här kan du se all info 

om att underteckna. 

  

 

Stor demonstration mot TTIP/CETA   

På lördag 17/9 kl. hålls stora demonstrationer mot TTIP/CETA på olika platser i 

landet.  

Kl 12.00 på Järntorget i Göteborg 

Kl 13.00 på Gustaf Adolfs Torg i Malmö  

kl 14.00 på Mariatorget i Stockholm.    

"Historisk" Klimatbudget   

Den rödgröna regeringen presenterade förra veckan en ny klimatbudget. Bl a 

satsas det 5,9 miljarder på att rusta upp järnvägen under 2019-2020, och 
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cykelinfrastrukturen får 750 miljoner nästa år. Lokala och regionala initiativ kan 

fortsätta söka stöd genom "Klimatklivet", 7,9 miljarder totalt mellan åren 2015-2020. 

Här kan du läsa pressreleasen från regeringen. 

 

Här kan du läsa talesperson Jonas Bane kommentera budgeten.  

 

Planeringen fortskrider för Klimatriksdag2018    

 Värdegrund och verksamhetsmål är nu på plats, och planeringsarbetet med en ny 

klimatriksdag 2018 har börjat ta fart. -Det är mycket som behöver göras och det 

behövs såklart mer folk, säger Peter Fritzon som har varit med och tagit initiativet till 

en ny Klimatriksdag.  

Här kan du läsa nyheten på vår hemsida och även se kontaktuppgifter om du vill 

hjälpa till!   

 

Nypremiär för Klubb Artivist 27 sept    

Missa inte Klubb Artivist - tisdagshäng  för klimatintresserade artister och 

konstintresserade klimataktivister! 

 

 

Tisdagar från den 27:e september klockan 19.00. Restaurang Magnolia, 

Blecktornsgränd 9 (T-bana Maria Torget) 

 

Premiären gästas av LENA ENDRE & STINA OSCARSON: "Om lyckade 

aktvistprojekt genom historien.  

4 oktober: Öppen verkstad med operasångaren SAMUEL JARRICK, 

flamencodansösen JULIA LÖNNQVIST, Bicycle Beat och EVANGELINA 

LINDBERGER: "Bigger than Paris" 

Fullständigt program kommer på klimataktions hemsida under september. 

 

   

Klimataktion Stockholm 5 okt: Österleden dammas av – klarar 

klimatmålen ännu en ny stadsmotorväg?    

Seminarium på ABF Stockholm, Sveavägen 41 kl 10.00. Med planerare från 

Trafikverket och landstinget, trafikdirektör Jonas Eliasson Stockholms stad, 

Karolina Isaksson, adjungerad professor KTH m fl. Följs av ytterligare ett 

seminarium 23 nov där alternativen till biltrafiken granskas. Samarr med flera 
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Naturskyddsföreningar, Förbundet Ekoparken m fl. 

  

 

Klimataktion Halmstad 26 okt – Klimaträttvisa och historiska 

utsläpp  

Klimataktion Halmstads seminarieserie om klimat och förnybar energi på 

Stadsbiblioteket kl 18.30 med Göran Duus-Otterström, docent i statsvetenskap vid 

Göteborgs universitet. 

Se hela programmet för höstens seminarieserie: 

http://klimataktion.se/wp-

content/uploads/2014/06/F%C3%B6rel%C3%A4sningsprogram-h%C3%B6st-

2016.pdf 

  

 

Remisser på gång i Stockholmsregionen – är du intresserad av att 

medverka?      

En viktig del av Klimataktions arbete är politisk påverkan. Ett sätt av flera är att 

lusläsa strategiska förslag och svara på remisser. Hör av dig om du har synpunkter 

i god tid innan deadline, till info@klimataktion.se 

 

 

Deadline 26 september: Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040: 

http://bygg.stockholm.se/Hallbar-stad/Klimat/ 

Deadline 30 september: RUFS 2050, regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen: 

http://www.rufs.se/rufs-2050/ 

  

  

Miljövårdsberedningens slutbetänkande om klimatstrategi för 

Sverige        

Deadline för remissen är 20 okt. Skicka synpunkter senast 10 okt 

till info@klimataktion.se 

Läs SOU-betänkandet: 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/SOU-2016_47-Del-1_webb.pdf 
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Läs sammanfattning i power-point från MMBs ordförande Anders Wijkman, som 

han framförde på KlimatSveriges seminarium 3 sept. Läs även Klimataktions 

remissvar på det första delbetänkandet om klimatlag för Sverige: 

http://klimataktion.se/2016/08/30/far-sverige-en-klimatlag-och-vad-maste-goras-for-

att-minska-utslappen/ 

  

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften om du inte har gjort det för i 

år!  

 

 

Mvh Riksstyrelsen    
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