
 

Medlemsbrev Klimataktion Augusti 2014 
Nyheter från Klimataktion till alla medlemmar. Ni som bor i Stockholm och Uppsala 

har nyligen också fått separata nyhetsbrev. 

 

Hej! 

 

Nu står KLIMATVALET för dörren! 

  

Vi är många som arbetar med att lyfta och synliggöra klimatfrågan i valrörelsen. 

Och mycket är på gång. Den 14 september måste folk rösta fram partier och 

kandidater som prioriterar klimat och miljö!  

  

 

Klimatfilmfestival på Bio Rio i Stockholm 29-31 augusti – obs 

sista minuten! 

  

Kom själv! Sprid information om klimatfilmfestival en till dina vänner och bekanta! 

Värva dem som medlemmar i Klimataktion genom att de kan få gratis medlemskap 

året ut som festivalbesökare! 

 

Den första Klimatfilmfestivalen i Stockholm presenteras: TO FUTURE WITH 

LOVE. Kolla på det fantastiska filmprogram som har satts ihop av Katarina 

Nordenfalk tillsammans med frivilligarbetare inom kultursektorn med bistånd av 

klimataktivister:http://tofuturewithlove.se/ 

 

Klimataktion har fått ekonomiskt stöd både från Stockholms kommun och 

landstinget för att genomföra den. Men för att det ska gå ihop behövs ändå att vi är 

många som köper festivalpasset (50 kr) och biobiljetterna (75 kr styck), eller går på 

filmfrukost (150 kr). Det kommer också att visas solcellsdriven gratisfilm utomhus. 

Passet säljs på BioRio. Du kan köpa det i samband med första filmen du ser. Här 

kan du boka biljetter direkt: http://biorio.se/ 

  

Hjälp till att kartlägga partiernas och kandidaternas ståndpunkter 

via klimatval2014.nu 

  

Med utgångspunkt i de utvalda sju motionerna på Klimatriksdag 2014 vill Klimatval 

2014 ta reda på hur riksdagskandidaterna ställer sig till dessa. I Stockholms Stad 
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och Län har förfrågan redan gått ut till alla riksdagspartier plus till Fi. Se resultatet 

så långt på: http://www.klimatval2014.nu/ 

  

I resten av landet bör samma sak ske. På detta sätt kan vi få en bra uppfattning 

om skillnaden mellan partier och kandidater. Men vi bör också hitta sätt att utöka 

dialogen. Dels genom direktkontakt med kandidater, dels genom insändare eller 

debattartiklar i lokalpressen. Ta gärna kontakt med de kandidater som uttryckt sej 

bra och föreslå en gemensam artikel. 

  

Läs på vebbsajten eller kontakta kampanj@klimatval2014.nu eller Kalle Petré 0708 

803 801 om hur det går till. Eller rapportera andra initiativ och ge synpunkter. 

Det går även att ställa specifika frågor till politiska partier och få svar via nya 

sajten:https://askr.se/  Värt att pröva? 

  

 

Klimataktion Stockholm - valstuga i City 

  

En klimatvalstuga med mottot KLIMATVAL 2014 i Stockholms City, på Sergelgatan 

nära Hötorget, står uppe sedan två veckor tillbaka. Den är rödgul och grann och 

har en solpanel som förser oss med belysning och energi till dator och mobiler. 

Arbetet med valstugan genomför Klimataktion Stockholm framför allt i samarbete 

med Naturskyddsföreningen i Stockholm, Alternativ Stad/Jordens vänner, 

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Den är öppen kl 11-18 vardagar och 

11-17 helgdagar. Två gånger i veckan program med inbjudna gäster utanför 

stugan. 

 

Gå in på följande länk för att se vilka tider som det behövs folk. Vi behöver vara 

minst två under varje pass. Anmälan sker enligt instruktioner i 

länken:http://klimatval2014.nu/Lokalt/Stockholm/Schema.php 

För frågor kring bemanningsschemat kontakta Kalle 

Petré, Karl.Petre@telia.com eller Eva Avner, eva.avner@gmail.com  Informatör 

och övriga frågor: Elisabeth Lundqvist,vilja_o@hotmail.com 

  

Klimataktion Uppsala - ett valväxthus på torget 

  

Från och lördagen den 30 augusti har Klimataktion med flera föreningar en 

”Klimatvalstuga” på Stora torget i Uppsala. Syftet är att visa för politikerna att det 

finns en stark klimatopinion och att hjälpa väljare att rösta för klimatet. 
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Klimatet är en av valets viktigaste frågor – det anser varannan väljare enligt Novus 

junimätning. Inte så konstigt med tanke på att utsläppen av växthusgaser fortsätter 

att öka, i en takt som kommer att leda oss till en klimatkatastrof. Partierna verkar 

dock ha lite svårt att matcha denna klimatopinion. Klimatfrågan inskränks lätt till 

bara höjd koldioxidskatt på bensin. Det vill vi ändra på. 

 

Därför har Klimataktion Uppsala tagit initiativ till en valstuga (eller rättare sagt ett 

valväxthus). Stugan är ett samarbete med Naturskyddsföreningen och Jordens 

vänner. Den kommer att vara bemannad kl 16-18 på vardagar och kl 12-16 på 

helger. Kom och häng i vår soffa och sprid informationen till alla du känner. Vill du 

veta mer? Är du intresserad av att bidra, med tid eller ekonomiskt? Mer information 

finns på vår hemsida: http://klimataktion.se/2014/08/06/valstuga-uppsala-2014/ 

Kontakt: Tomas Lohammar, lohammar@telia.com, Kristina 

Nyström,kristina.nystrom@klimataktion.se 

  

Klimataktion Halmstad – politikerenkät och träffar med partier 

  

Höstens arbete startas upp med politikerkontakt, insändare, medlemsmöte och 

studiecirkelplanering. Vi deltar i kampanjen Klimatval2014.nu, och har till våra 

halländska riksdagskandidater skickat brev med frågor baserade på de sju 

motioner, som röstades fram av Klimatriksdag 2014. 

  

Vi har anpassat Uppsalas politikerenkät till våra lokala förhållanden och kommer 

inom de närmaste veckorna att träffa ledande representanter i Halmstad för alla 

partier i enskilda intervjuer. Veckorna före valet planerar vi rundvandring i 

valstugorna och utfrågning avseende klimatet. 

 

Vi har tillsammans med andra lokala grupper undertecknat insändaren ”Klimatvalet 

2014”, Sveriges Kristna Råds samlade aktion, som skickats till våra lokaltidningar. 

Vi skriver också andra insändare. 

Vi diskuterar innehållet i höstens studiecirkel (en eller flera) i samarbete med ABF  

  

Öppet medlemsmöte onsdagen den 10 september kl 18.00, Bredgatan 3, 

Halmstad med tema lokal nätverksbildning. Inbjudna lokala representanter för 

Naturskyddsföreningen, Cykelfrämjandet, Omställningsrörelsen och Eko-främjarna 

kommer att informera om sina verksamheter. 

  

Och vi har två stora utmaningar framför oss. Vi behöver arbeta tillsammans med 
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fler unga människor och vi behöver starta upp Twitter och Facebook, så att vi kan 

följa och kommunicera med varandra. Kontakt: Anne-Marie 

Bruno, ambruno45@gmail.com 

  

  

 

Boken om Klimatriksdag 2014 lanseras på bokmässan 

  

Boken innehåller samtliga motioner men också annan dokumentation och 

fotografier från de tre dagarna. Den är en rik källa att ösa ur för engagerade 

medborgare, politiker och andra beslutsfattare. Boken kan också fungera som 

studiematerial, eller som inspiration för den som vill arrangera nästa klimatriksdag, 

ifall det skulle behövas en till. Ges ut i samverkan mellan föreningen Klimatriksdag 

2014 och föreningen Ordfront. Den kommer ut i anslutning till bokmässan Bok & 

Bibliotek i Göteborg 25-28 september. Boken har 256 fullmatade sidor, varav 32 i 

färg. Den är i A5 format med mjuka pärmar. 

  

”Världens första klimatriksdag” kostar 129 kr (170 kr inkl. porto) och du kan redan 

nu boka dina exemplar genom att mejla till info@ordfront.se. Om du bokar tidigt 

bidrar du till finansieringen av målsättningen att ge ett exemplar av boken till varje 

ledamot i Sveriges Riksdag. 

Boken kommer också att finnas till försäljning i Ordfronts monter på mässan. Där 

kan du också lyssna till Annika Elmqvist, ordförande i föreningen Klimatriksdag 

2014,fredag 26 september kl 15.40-16. 

  

 

Internationell samling kring klimatet 19-21 september 

  

Inför FN:s toppmöte i New York den 21 september, som förberedelse för COP-

mötet i Paris 2015, planeras manifestationer bl. a av de två stora organisationerna 

Avaaz och 350.org. FossilFree i Sverige står för planering och Klimataktion 

kommer samarbeta med dem. Vi vet inte detaljer än. Men i varje stad och ort kan 

man göra något, om inte annat ta ett kort med klimatbudskap och skicka in, samla 

en grupp vänner, göra flashmobs, demonstration etc. Meningen är att det ska 

dokumenteras och skickas till FN-mötet. Dessa för-aktiviteter ska äga rum 19-20 

september, och demonstrationer eller marscher ska helst äga rum 21 september. 

Mer info finns på:http://gofossilfree.org/se/ och http://peoplesclimate.org/ 
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Två aktuella kampanjer 

  

Svenska pensionspengar ska investeras schysst - Flera stora folkrörelser har 

förenat sig i den här kampanjen för att påverka riksdagen och andra politiker att 

verka för att pensionspengarna slutar investeras i skadliga, ohållbara och 

miljöovänliga verksamheter. Klimataktion har nyss beslutat att också gå in som 

stödjande organisation. Gå in och se vad du kan göra själv, bland annat skicka 

mail till riksdagens pensionsgrupp: http://www.schysstapensioner.nu/ 

  

Sveriges första crowd-investeringsplattform - Den är till för att vanliga 

människor ska kunna spara sina pengar ränte- och riskfritt. 100% av sparade 

medel kommer att finansiera uppbyggande av småskaliga solenergiprojekt i Afrika, 

Asien och Sydamerika. Push har ställt sig bakom. Många engagerar sig i dessa 

frågor nu. Klimataktion har åtagit sig att sprida information om detta och andra 

liknande initiativ:http://sparasol.nu/ 

  

 

Fyllnadsval till Klimataktions riksstyrelse 

  

Vid årsmötet valde Klimataktion en liten styrelse. Gruppen jobbar utmärkt med att 

hålla ihop organisationen och ser till att vi syns i den klimatpolitiska debatten. Men 

inför hösten vill styrelsen gärna bli fler. Styrelsen arbetar med en ansvarsfördelning 

som gör att du som kommer till styrelsen inte behöver känna att du måste "gapa 

över " för mycket. Du får chansen att vara med och leda en liten organisation som 

driver på klimatfrågan nästan helt med hjälp av ideella krafter. En unik förening. Vill 

du själv pröva? Eller har du tips på en person som skulle passa bra? Hör av dig till 

valberedningen. Torbjörn Vennström tv@tvennstrom.se 

  

… MER I STOCKHOLM 

  

1 september kl 19 - Tänk om: framtidens stad är hållbar 

Höstens första visionsseminarium på ABF i Stockholm, Sveavägen, kl 19. I 

städer samlas många människor på liten yta. Det innebär både problem och 

möjligheter. Stadslivet är beroende av matproduktion, varor, naturresurser och 

ekosystemtjänster från omvärlden för att upprätthålla invånarnas livsstil och 

konsumtion. Vi ser ökad konsumtionen och ökade miljöproblemen. Men 

fördelningen av miljöresurser och -påverkan är inte rättvist fördelad. För att kunna 
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förändra behövs positiva målbilder. Medverkar: Ulrika Gunnarsson Östling, Åsa 

Svenfelt och Josefin Wangel från KTH. Arr: Klimataktions 

Visionsgrupp. http://www.visionettklot.se/ 

  

Dagens elever – morgondagens samhällsbyggare 

Hur kan skolas och undervisning leva upp till de krav på långsiktig hållbarhet som 

forskning och samhällsdebatt ställer? Kring detta tema bjuder vi in dig som arbetar 

som pedagog i skolan och som vill ha tips om material för att dra igång projekt på 

din skola. 

Plats: ABF Sveavägen 41. Tid: 27/10  kl. 13-16:30. Kostnad: 100:- 

Föredragshållare är Wolfgang Brunner, tidigare NO-lärare, numera verksam inom 

SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable 

development vid Uppsala Universitet) Wolfgang kommer även dela med sig av 

erfarenheterna från ett stort projekt om hållbarhetsundervisning i 14 länder i Södra 

Afrika och presentera lärar- och elevmaterial. 

Anmäl dig till Elisabeth Lundqvist,  0707680989, vilja_o@hotmail.com 

  

6 september heldag med seminarier på Inspiration Världen 

På ABF Stockholm, Sveavägen 6.9 kl 10 – 18. Det årliga samarbetet inom det 

Globala rättvisenätverket tidigareläggs detta år på grund av valet. Klimataktion 

samarrangerar, har bokbord och deltar med två seminarier. 

Kl 11.15 Klimatambassadörer Stockholm-Mumbai – om ett samarbete mellan 

lärare och elever i två gymnasieskolor. Arr Klimataktion Stockholm och Globala 

gymnasiet i Stockholm. 

Kl 12-30 Lämna kolet och oljan i marken – om att prospektering  och ny 

utvinning av olja, fracking och fossilgas stöttas av svenska pensionsfonder, men 

att motståndet växer. Arr Klimataktion och Jordens Vänner. Se hela 

programmet:http://www.globalrattvisa.nu/nyheter/ 

  

Minnesstund för Jackie Bergman 

Vi inom Klimataktion och i synnerhet Visionsgruppen, som han var med och 

startade, vill tacka Jackie för det stöd och engagemang han gav oss. 

Till er som vill hedra Jackies minne vill vi påminna om Jan Carlssons minnesfond, 

bankgiro 286-2423. Skriv "Jan Carlssons minnesfond, till Jackie Bergmans minne" 

i meddelandefältet. Och om du vill närvara vid den minnesstund som äger rum i 

Stockholm den 7 september, kontakta Elisabeth 

Lundqvist, vilja_o@hotmail.com.  Minnesordet över Jackie Bergman finns på 

Klimataktions hemsida:http://klimataktion.se/2014/08/07/till-minne-av-jackie-

bergman/ 

  

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=0eda6e6400&e=1d009a2c96
mailto:vilja_o@hotmail.com
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=cf25084bff&e=1d009a2c96
mailto:vilja_o@hotmail.com
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=d262fd5543&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=d262fd5543&e=1d009a2c96


 

Gemensam utflykt till solcellsparken i Katrineholm – ett erbjudande 

Är du intresserad av att följa med på en studieresa till Johan Ehrenbergs Egenel 

Park nära Katrineholm? Vi vill pejla hur stort intresset är innan vi abonnerar bussen 

som i så fall tar oss dit den 4 okt. Där får vi ett föredrag om fossilfri energi av Johan 

Ehrenberg. Sedan blir det guidad rundvandring i elparken. Vi äter vår medhavda 

matsäck och bussresan fortsätter sedan till Konstkullen på Kvantorpshögen. 

Googla på "Konst på hög". Efter en guidad konstvandring reser vi hem med vår 

buss, som vi följer oss hela dagen mellan 9-19. För hela kalaset beräknar vi 500:- 

Då är kostnaden för bussen, föredraget och guidningen inräknat. Häng på! Ta med 

en vän. Det kommer bli kul och vi lär känna varandra lite mer. Kontakta Elisabeth 

Lundqvist, vilja_o@hotmail.com 

  

 

  

Nästa medlemsbrev kommer i slutet av september, skicka in tips och nyheter till 

Karin Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com 

  

Med sensommarhälsning från styrelserna i Klimataktion riks och lokalavdelningar 

… och från Elisabet som gjorde utskicket 

 

Det var allt vi hade att förmedla den här gången.  Vi ses!! 
  

 

 

 

Detta brev går till alla medlemmar i Klimataktion. 
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