
Medlemsbrev Klimataktion Uppsala november 2019 

  

Onsdag 27 november, 18.30 

Medlemsmöte Klimataktion Uppsala på ABF, S:t Persgatan 22 B 

Agenda 

- Demonstration 29 november 

- Föreläsning den 11 december 

- Föreläsningar i vår klara – utvärdering av arbetet 

-       Studiecirkel baserad på Pär Holmgrens bok Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt 
och lite till 

- Förberedelser för julknyt den 17 december 

- Uppsala klimatprotokoll – arbete med färdplan för fossilfritt Uppsala har inletts. Hur kan vi 
påverka? 

- Förberedelser för årsmöte, bl.a. utse revisor 

Alla gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

  

Fredag den 29 november kl 15-17 

Global klimatstrejk 

Klimatstrejk Uppsala anordnar en klimatmarsch och klimatmanifestation som en del av den 
globala aktionsdagen Global Climate Strike 4 future. Klimatmanifestationer kommer att 
anordnas på över 100 orter och i över 200 länder. 

Varmt välkomna ni som vill att forskarnas varningar om klimatkrisen skall tas på allvar! 

Tillsammans sätter vi press på makthavarna och inspirerar till verklig förändring! 

15.00 Inledande samling på Forumtorget 

15.15-15.45   Klimatmarsch i centrala Uppsala som börjar och slutar på Forumtorget 



16.00-17.00   Scenprogram med tal och musik på Forumtorget 

Bjud in och informera om programmet i Facebook och andra kanaler! 

Bra allmän bakgrundsinfo se 
https://www.mynewsdesk.com/se/klimatsverige/pressreleases/globala-klimatstrejker-29-novemb
er-2942950?utm_campaign=send_list 

Aktuell lokal info se https://www.facebook.com/events/460715544576284/ 

  

Onsdag 11 december, 18.00 - 19.30 

När vi vet så mycket, varför händer så lite? Att gå från ord till handling.  

Ira Sundberg, ekopsykolog, om hur vi kan förstå mekanismerna bakom klimatförnekelse och 
passivitet och framföra klimatbudskap på ett effektivt sätt 

Uppsala stadsbibliotek, Mallas sal, inget inträde, kom i tid om du vill vara säker på en plats! 
  
Arr: Klimataktion, Uppsala stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen och ABF 
   

Film från föreläsning med Anna Denell den 13 november 

Nu finns en film från den uppskattade föreläsningen av Anna Denell från Vasakronan. Filmare 
är som vanligt Katten & Björnen. Se https://vimeo.com/373860692 

  

Studiecirkel under våren – anmälan senast den 15 december 

Klimataktion inbjuder till en studiecirkel baserad på Pär Holmgrens bok; 

Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt och lite till. 

Klimatförändringarna är redan här. Men det är inte för sent att minska skadorna som ett varmare 
klimat och andra miljökatastrofer leder till. I boken beskrivs hur de globala utmaningarna som 
klimat, ekonomi och miljö hänger ihop och vad vi behöver göra för att få ett hållbart samhälle. 
Han pekar på vikten av såväl politiska lösningar som hur vi som individer kan ta vårt ansvar. 

Cirkeln syftar till att vi genom studier och diskussioner skall fördjupa vår kunskap och vässa 
våra argument så att vi kan påverka vår omgivning. Den sociala rörelsen som nu växer fram 
måste bli mycket större. Pär Holmgren skriver ” Klimatfrågan börjar nu äntligen få ett större 
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genomslag i samhällsdebatten. Och när tillräckligt många vill ha en omställning – när vi uppnått 
en kritisk massa – kommer en omställning att äga rum.” 

Studiecirkeln hålls i ABF-regi. Vi kommer att ha 5 träffar på tisdagar med ca 3 veckors 
mellanrum och planerar att starta den 14 januari. Vi håller till på S:t Persgatan 22 B och träffas 
förslagsvis mellan 18.30 – 20.15 Vi bör vara mellan 5 och 10 deltagare. Cirkelledare är 
Marianne Olof-Ors och Ulla Tengblad. Anmäl dig senast den 15 december till 
olof.ors.marianne@gmail.com. 

  

Den 17 december JULKNYT 

Anmälan senast den 15 december 

Den 17 december är det dags för klimatföreningarnas gemensamma Julknyt! 

Vi kommer att prata i lättsamma former om det vi gjort och tänker göra nästa år. Inte minst ska 
vi umgås och ha trevligt tillsammans! 

Plats: ABF, S:t Persgatan 22B  

Tid:   18.00 

Varmt välkomna hälsar Klimataktion, Naturskyddsföreningen, Jordens vänner! 

Anmäl dig senast den 15 december via länken nedan och skriv vad du vill bidra med till knytet 
https://docs.google.com/document/d/1sFk5r97wG-4hPvHpA2oa-a40pmacgK8zgpQzovL41fI/edit 

  
Onsdag 22 januari 2020, 18.30 
Medlemsmöte och årsmöte för Klimataktion Uppsala, på ABF, S:t Persgatan 22 B 
  
Härmed kallas alla medlemmar till vårt årsmöte. Dagordning och handlingar till årsmötet 
utsändes senare, senast en vecka före årsmötet. 
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Föreläsningar Klimataktion våren 2020 

Jordad - enklare liv i kollapsens skugga 

Onsdag 29 januari 18.00 

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.  

Hur kan skogen rädda klimatet?  

Onsdag 26 februari 18.00 

Skogen förväntas räcka till att binda koldioxid, till bioenergi och att leverera många produkter. 
Vilka mål för skogen ska sättas främst? Lina Burnelius, klimat- & markanvändningsexpert och 
Rolf Björheden, professor Skogforsk inleder. 

Världens energimöjligheter! 

Onsdag 25 mars 18.00 
Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och ledamot av det Klimatpolitiska rådet, 
beskriver hur kostnadssänkningar på förnybar energi dramatiskt förändrar världens 
energiförsörjning och hur detta påverkar de totala klimatutsläppen. 

 Kan ett universitet bli klimatneutralt på kort tid? 

Onsdag 22 april 18.00 

Johanna Sennmark, miljöchef på SLU, berättar om utmaningarna med ett universitet i 
omställning, och samtalar med företrädare för SLU:s forskare och Klimatstudenterna om vad 
man ytterligare kan göra för att bli klimatneutral. 
  
Liksom i höst genomförs våra föreläsningar i samarbete med biblioteket, Naturskyddsföreningen 
och ABF. Ovanstående är vårt slutförslag till bibliotekets programblad med reservation för 
eventuella smärre ändringar. 

 Upprustad webbplats 

Webbsidan för Klimataktion Uppsala under den nationella webbplatsen för Klimataktion har 
under hösten fått en rejäl upprustning och går utmärkt att hänvisa till, se 

http://klimataktion.se/lokalorganisationer/uppsala  

http://klimataktion.se/lokalorganisationer/uppsala/


  

  

 


