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Puh; maj var en så intensiv månad i klimatsammanhang så vi hann inte med 
något nyhetsbrev. Klimataktion har varit med och stöttat den globala 
klimatstrejken den 24/5; roligt att se att det blev en riktig succé både i 
Stockholm och globalt sett! Vi deltog också i Klimatriksdagens evenemang 
den 4 och 5 maj, Välfärdsalliansens demonstration den 16/5 och Skiftets 
demonstration den 19/5! Det var glädjande att se att extremhögerns 
frammarsch kunde stävjas och att de gröna gick framåt i stora delar av 
Europa. Nu hoppas vi på  

  

Den 5 juni har Länsmuséet i Nyköping i samarbete med Omställning 
Nyköping, Naturskyddsföreningen i Nyköping och Klimataktion hållit en 
klimatfestival för att fira Världsmiljödagen onsdagen den 5 juni. Vår 
talesperson Pia Björstrand höll en uppskattad klimatinspiratörsworkshop 
och deltog i Speakers Corner med många inspirerande talare, bl a från FFF, 
Retuna och Naturskyddsföreningen, och vår medlem Varis Bokalders höll 
en föreläsning om sin utställning Frön för framtiden.  

  

Den 14 juni 2019 hade Klimataktion en härlig sommarpicknick i Stockholm 
för att fira den sista skolstrejken för vårterminen.  

Klimataktion kommer att vara med och samarrangera ett seminarium i 
Almedalen tillsammans med Fridays for future onsdagen den 3 juli kl 12.45 
– 13.35. Varmt välkomna dit för att träffa, lyssna på och stötta 
klimatstrejkarna!  
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Klimataktion kommer också att delta på klimatfestivalen What's Next? den 
31 aug i Vinterviken, Hägersten, bland annat genom att vår talesperson Pia 
Björstrand ska uppträda. Vi återkommer med mer information om detta när 
det närmar sig.  

  

 

 



 
Klimatstrejk  
  

Nästa stora händelse i klimatsammanhang kommer att gå av stapeln den 20 
– 27 september. Då blir det en hel vecka med aktivism som avslutas med en 
global klimatdemonstration i samarbete med fack och många andra 
organisationer, så se till att du har lite tid över då! Kontakta gärna oss på 
info@klimataktion.se om du vill hjälpa till eller har idéer för vad vi kan göra 
den veckan.  

  

Du är alltid välkommen att engagera dig mer. Skriv till oss på 
info@klimataktion.se så ser vi till att hitta din plats i föreningen!  

  

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar. Koppla av och samla energi inför 
hösten så är vi redo för nya äventyr!  
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