
 

Medlemsbrev Klimataktion September 2014 
! 

 

Här är medlemsbrevet från igår ännu en gång! Varför då då? Jo, dels för att det 

ska vara tydligt att brevet handlar om september och för att vi sent igår fick veta att 

Nyköping också är med på Klimatmarschen 21 september. Läs mer om deras och 

andras Klimatmarschevenemang: 

Klimatmarschen 21 september - internationell samling kring 

klimatet  

  

Tillsammans med hundratusentals andra världsmedborgare kommer klimatrörelsen 

att skriva historia nästa helg! Här är en lista över alla Facebook-event i Sverige. 

Glöm inte sprida och bjuda in andra klimataktivister, vänner och bekanta till eventen 

och manifestationerna! 

  

STOCKHOLM People's Climate March STHLM: samling I Vasaparken 15.00 

den 21 september. 

  

https://www.facebook.com/events/298986200287409/ 

People’s Climate March Stockholm arrangeras av engagerade privatpersoner och 

Push Sverige med bland annat Klimataktion som medarrangör. En del av Peoples 

Global Mobilisation.  http://peoplesclimate.org/. En mängd organisationer bidrar 

på olika sätt, men vi kommer vara folkets samlade röst, oavsett vilket politiskt parti 

eller organisation du tillhör. Klädsel helst orange! Ta med skyltar från valrörelsen 

och gör egna skyltar kl 14.00. 

Se 

även http://act.350.org/event/peoples_climate/8536?source=avaaz?source=blast&c

l=5790705828&v=44558 

Se affischen, tryck ut och sätt upp: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152746869293478&set=gm.3030891

59877113&type=1&relevant_count=1 

  

Fossil Free KTH "Show your face at Times 

Square":https://www.facebook.com/events/520069191471221/ 

 

 

GÖTEBORG "Climate Call Göteborg": 

https://www.facebook.com/events/1468476783431970/ 
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Fossil Free Göteborgs Universitet aktivitet:  

http://act.350.org/event/peoples_climate/8249 

 

 

LUND Fossil Free Lund University, cykelmanifestation:  

https://www.facebook.com/events/695317247211504/ 

 

 

UPPSALA Uppsala Climate March, Avaaz Uppsala: 

https://www.facebook.com/events/751097908271563/ 

  
NYKÖPING Klimatmanifestation på Stora torget i Nyköping 21 september kl. 

12.00 … detta meddelande kommer till medlemsbladets tryckpressar från Anna Nord, 

Klimataktionsmedlem i Nyköping och aktiv i Omställning Nyköping. 

  
 

Klimataktion Stockholm  

  

Gemensam utflykt 4 oktober till två spännande miljökullar, solcellsparken i 

Katrineholm och ”Konst på Hög” i Kvarntorp - bråttom  med anmälan senast 

20 september  

 

Är du intresserad av att följa med på en studieresa till Johan Ehrenbergs Egen el-

park nära Katrineholm? Föredrag om fossilfri energi av Johan Ehrenberg. Sedan 

blir det guidad rundvandring i elparken. Medhavd 

matsäck. http://egenel.etc.se/egen-el-ar-var-vision 

  

Bussresan fortsätter sedan till Konstkullen på 

Kvantorpshögen. http://kph.kumla.com/ 

Efter en guidad konstvandring i den oljeluktande, dramatiska skulpturparken med 

de mest framstående skulptörerna och en vidunderlig utsikt reser vi hem med vår 

buss, som 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. OBS sista dagen för anmälan 20 

sept. Om vi inte blir tillräckligt många ställs det in. Anmäl dig genast till 

Elisabeth Lundqvist, vilja_o@hotmail.com (klicka på länken el observera 

understreck mellan vilja och o). 
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6 okt kl 19 – Världsrörelse för ett klot 

Höstens andra visionsseminarium på temat När larmen tystnar, ABF i 

Stockholm, Sveavägen 41, kl 19. 

 

Politikerna skjuter klimatlösningarna framför sig. Det är bara tillväxt och konkurrens 

som gäller för dem. Därför krävs starka gräsrotsrörelser för omställning i varje land , 

och med globala band. Vilka organisationer och lokala exempel finns? Vilka 

visioner kämpar man för? 

Medverkar: Bland annat Jan Forsmark, Omställning Sverige. Arr: Klimataktions 

Visionsgrupp och ABF. Entré 60 kr. http://www.visionettklot.se/ 

  

27 oktober  -  seminariet Dagens elever, morgondagens samhällsbyggare - 

föranmälan krävs 

 

Hur kan skolan och undervisningen 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 okt 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 senast 14 okt till Elisabeth 

Lundqvist, 0707680989,vilja_o@hotmail.com 

Se inbjudan till rektorer i grundskola och 

gymnasium: http://www.visionettklot.se/Program/Program;%20141027;%20Skolan.

htm 

  

Klimataktion Halmstad 

  

Den lokala politikerenkäten i intervjuform har avslutats och kortfattat presenterats i 

lokaltidningen. Klimatval 2014-enkäten angående Klimatriksdagens sju motioner 

som skickats till halländska riksdagskandidater behöver utvärderas p.g.a. låg 

svarsfrekvens (5 av 25). Insändare har publicerats. Besök har gjorts på högskolan 

för att värva ungdomar till Klimataktion. Responsen var positiv men besöket har 

ännu inte lett till konkreta resultat. Fortsättning följer! 
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Klimataktion hade ett öppet medlemsmöte i ABFs lokal på Bredgatan i onsdags 

10/9. Temat för dagen var nätverkande med andra organisationer, men pga 

sjukdom var inte alla organisationer på plats. Endast cykelfrämjandet var 

närvarande och Bruno Toftgård redogjorde för dess verksamhet. En livaktig 

förening som ordnar tisdagscyklingar och även har god kontakt med kommunens 

trafikplanerare för att åstadkomma en mera cykelvänlig stad. Bruno berättade 

också om den enkät till de politiska företrädarna som vår förening gjort. 

Partiföreträdarna har svarat på en mängd frågor med bäring på klimatet, och 

enkäten har redovisats för HP. 

 

Anders Bengtsson visade en pp-presentation om klimathotet med information ur 

böcker av Johan Rockström, Anders Wikman, David Jonstad och Staffan Lindberg. 

 

Anmälningslista till kommande studiecirkel om klimatet cirkulerade. Emma 

Huros, ABF håller i anmälningarna. Första träff torsdagen 25 september 18.30 - 

21.00. Frågan om att dessutom ordna en föreläsningsserie på biblioteket 

diskuterades. Anne-Marie Bruno hade redan löfte från klimatforskaren Tord 

Kjellström att komma. 

Se  www.facebook.com/klimataktionhalmstad?ref=hl   

  

 

Klimataktion Uppsala 

  

Uppsala har genomfört sin valkampanj med klimatväxthusen som valstuga på 

Stora Torget. Rapport och analys presenteras i nästa medlemsbrev.  

 

  

… och hur gick det i KLIMATVALET 2014? 

  

Vi återkommer med en samlande rapportering och analys i nästa medlemsbrev, 

när vi alla hunnit smälta och diskutera allt som hänt, både i valet och med 

klimatrörelsens insatser. Men tills vidare kan du kika på detta: 

 

Analys på framsidan http://klimatval2014.nu/ 

Summering av enkätresultatet på http://klimatval2014.nu/Resultat.php 

Vad politikerna svarade på http://klimatval2014.nu/Politiker.php 

Politikernas kommentarer på http://klimatval2014.nu/Kommentar.php 

http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=efe88852fc&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=4e2a3ab646&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage1.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=4522fe95d8&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=ae69c54ee9&e=1d009a2c96
http://klimataktion.us7.list-manage.com/track/click?u=ceb46f15f7455b1810fa71c3b&id=c70a090588&e=1d009a2c96


 

Statistiksida på http://klimatval2014.nu/Utskick.php 

Lite olika partianalyser och aktiviteter finns 

påhttp://klimatval2014.nu/AndraKlimatval.htm 

  

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

Wahlgren, karin.wahlgren9@gmail.com 

  

Med brittsommarhälsning från styrelserna i Klimataktion riks och 

lokalavdelningar 

….. och från Elisabet Strand 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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