
MEDLEMSMÖTE KLIMATAKTION UPPSALA 

  

Datum 

30 oktober 2019 

  

Närvarande 

Anneli Eriksson, Martina Eriksson, Anders Bergengren, Björn Egerth, Marianne Olof-Ors, 

Jan Hagerlid, Per Eric Rosén, Mikael Malmeus, Ann-Marie Sjöberg, Tomas, Lohammar, 

Anders Fraurud, Ellen Bijvoet, Ulla Tengblad, Lena Vinterbäck, Ingor Lind  

  

Agenda (agendapunkt i kursiv stil adderades på mötet till agendan) 

• Per Eric Rosén från Uppsala Cykelförening berättar från ett besök i Gent i Belgien där 

man lyckats bra med att dra ned biltrafiken 

• Föreläsningar i höst och i vår – planering. 

• Klimatstrejk Uppsala fredag 29 november 

• Förberedelse inför årsmöte i januari 

• Studiecirkel på Per Holmgrens bok; ”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt 

och lite till” 

• Planering av julknyt den 17 december 

• Klimataktion Uppsala hemsida 

• Övriga frågor 

o Datum för vårens medlemsmöten 

o Rapport från Klimatprotokollet 

  

Protokoll 

Jan Hagerlid valdes till mötesordförande och Lena Vinterbäck till mötets sekreterare. 

  

• Per Eric berättade om stadens Gent arbete med att begränsa bilåkning och 

klimatpåverkan, vi fick bla information om: 

o Mobilitetsplanen som omfattar all typ av trafik: bilfritt centrum och zongränser 

som ej tillåts passeras 

o Parkeringszoner med högre pris mot centrum, utvecklad kollektivtrafik resp 

cykelstråk, samleveranser, gratis elhyrbil 

o Resultat (2012 kontra 2018) som visade på att biltrafik gått ner, att andra mer 

miljövänliga sätt att ta sig fram ökat samt förbättrad luftkvalité 

o Förändring hade förankrats hos medborgare resp cityhandeln innan 

implementering 

o Alla lokala partier (utom ett) med i processen 

  

• Efter Per Erics genomgången diskuterades möjligheten till motsvarande i Uppsala, 

följande lyftes fram: 

o En långtidsplan med stegvist genomförande 

o Medborgarförankring 

o Intressant att få med cityhandeln 

o Möjlighet att få folk att komma till centrum 



o Tomas refererade ett uttalande från Uppsalas stadsbyggnadsdirektör vid ett 

möte att ett bilfritt centrum var en del av hans framtidsvision.  

o Klimataktions arbetsgrupp (Ulla, Björn, Ingalill, 

Lena, Tomas) jobbar på föreningens ställningstagande i ärendet. Bevaka vad 

som händer med kommunens mobilitetsstrategi som Per Eric omnämnde. 

  

• Kommande föreläsning på stadsbiblioteket går av stapeln den 13 november kl 18-

19:30 då Anna Denell (prisbelönt hållbarhetschef, Vasakronan) talar om hur man drar 

ner klimatutsläpp från fastigheter och bygger klimatpositivt: 

o Jan är moderator 

o Marianne ansvarar för bokbordet och fixar present 

o Vi passar på att annonsera om bokstudiecirkeln (se nedan) 

  

• Status från arbetsgrupp (Jan, Tomas, Ann-Marie, Lena) för vårens föreläsningar: 

o Spikat: 29 januari David Jonstad. Förslag till text: ”David Jonstad skriver i 

böckerna Kollaps – Livet vid civilisationens slut och Jordad om hur 

en världsordning byggd på billig olja och evig tillväxt börjar falla isär. Han 

spår en framtid där marken, snarare än marknaden, tryggar vår försörjning.” 

o Spikat: 25 mars Tomas Kåberger, titel begärd 

o För övriga datum dvs 26 februari respektive 22 april inväntar vi svar från totalt 

3 st kandidater: Parul Sharma Greenpeace (Klimat och mänskliga rättigheter), 

Lina Burnelius Greenpeace (Biobränslets klimatnytta och hur vi bör hantera 

den svenska skogen i ett klimatperspektiv), Johanna Sennermark Miljöansvarig 

SLU (Klimatneutralt universitet). De två senare förhoppningsvis i debattformat 

för mer nyanserad information. Andra reservteman: hållbara finanser, klimatet 

och glaciärpåverkan 

  

• För klimatstrejk fredag den 29 november planeras, information från flera 

mötesdeltagare: 

o Fast tid kl 15-17 

o Samling Forumtorget och därefter en marsch-demonstration 

o Staffan Lindberg håller i scenprogrammet 

o Mer information kan man få via FB (Klimatstrejk Uppsala/Fridays for Future) 

och via klimatstrejkuppsala@gmail.com 

  

• Följande bestämdes inför årsmötet: 

o Datum: 22 januari 2020 kl 18:30 

o Valberedning: Marianne och Tomas 

o Verksamhetsberättelsen skrivs av föreningens arbetsutskott (Jan, Mikael, 

Marianne, Astrid) 

o Förtydligande gjordes att medlemsmöten fortsätter som tidigare och styrelsen 

hanterar ev beslut mm utöver dessa möten (ersätter gällande arbetsutskott) 

mailto:klimatstrejkuppsala@gmail.com


  

• Information från cirkelledarna Marianne och Ulla om studiecirkeln på Pär Holmgrens 

bok: 

o Övergripande målsättning: leda till klimataktiva deltagare som även ska bli 

säkrare på klimattemat 

o Start 14 januari 2020 

o 5 st sammankomster var 3:e vecka 

o Anmälan fram tom december (ingen sista dag satt) 

o Information i nästa medlemsutskick 

o Ulla och Marianne får ABF kontaktuppgifter av Mikael för administrativa 

kontakter kring cirkeln  

• Julknyt 

o Datum och lokal: 17 december, hela ABF-lokalen bokad 

o Arbetsgruppen skapades för planering och logistik under kvällen: Marianne, 

Ann-Marie, Anders, Björn 

o Naturskyddsföreningen, Jordens vänner samt Fridays for Future bjuds in 

o Information i nästa medlemsutskick 

  

• Följande önskas till Klimataktions Uppsalas hemsida 

o Föreläsningar 

o Medlemsmöten 

o Julknyt 

o Studiecirkel 

o Protokoll från medlemsmöten 

o Föreningens stadgar 

o Kort info på första sidan och länk för mer information 

o Lena följer upp vad som är möjligt och lägger information (med hjälp) 

  

• Vårens medlemsmöten 

o 22 januari = årsmöte 

o 11 mars 

o 7 april 

o 13 maj 

o Mikael bokar lokal av ABF 

  

• Marianne informerade om klimatprotokollet 

o Klimateffektiv plastupphandling: Omfattar lokala volymstora plastanvändare. 

Rapport finns nu. 

o Fokusgrupp: jakten på plast har haft möte med Vattenfall och diskuterat plast i 

vårt avfall, prognos om andel och vad som förväntas gå till förbränning.  

o Marianne hänvisade vidare till Uppsala klimatprotokolls webbplats, som blivit 

mer informativ, se https://klimatprotokollet.uppsala.se/ 

https://klimatprotokollet.uppsala.se/


 


