
Klimataktion Uppsala Medlemsbrev oktober 2019 

  

Onsdag 30 oktober, 18.30 

Medlemsmöte i Klimataktion Uppsala 

ABF, S:t Persgatan 22B 

 

Agenda 

Per Eric Rosen 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. 

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 

Övriga frågor 

 

Alla nya och gamla medlemmar hjärtligt välkomna! 

 

Onsdagen den 13 november 18.00 -19.30 

Hur gör vi fastigheter och byggande klimatpositiva?  
  
Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell talar om hur man drar ned klimatutsläpp från 
fastigheter och bygger klimatpositivt, gärna i trä! 

 ”Byggnader står för nästan 40% av energianvändningen i samhället och drygt en 
femtedel av alla klimatutsläpp. För att klara av Parisavtalets målsättning om att 



maximera den globala uppvärmningen till väl under 2 grader behöver därför bygg- och 
fastighetssektorn ställa om. Hur ska det gå till och är det ett hot eller en möjlighet?” 
(Anna Denell)  

Anna Denell blev i april 2018 tilldelad priset Greenbuild Europe Leadership Award och i 
mars 2019 priset Sveriges bästa hållbarhetschef. 

Se även artikel i UNT 
https://www.unt.se/leva/hyllade-chefens-idol-greta-thunberg-5362174.aspx 
  

Uppsala stadsbibliotek, Mallas sal, inget inträde, kom i tid om du vill vara säker på en 
plats! 

Arr: Klimataktion, Uppsala stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen och ABF 
  
Fridays For Future 
 
Klimatstrejk Uppsala / Fridays For Future Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk 
av föreningar i Uppsala och Uppsalabor i alla åldrar som arrangerar klimatstrejker varje 
fredag kl. 15-17 på Forumtorget i Uppsala. Målet med klimatstrejkerna är att få Uppsala 
och Sverige att leva upp till Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Klimatstrejk Uppsala är 
en del av den globala Fridays For Future rörelsen. Deras hemsida: 
https://www.fridaysforfuture.org/ 
 
Kom och slut upp! Tag gärna med ett eget plakat eller välj bland de som finns. Det finns 
flygblad att dela ut eller också kan du bara stå en stund och därmed visa att vi när 
många som insett allvaret. 
 

Fredagen den 29 november är nästa stora världsomfattande aktion Global Climate 
Strike. Mer information kommer nästa medlemsbrev. 

  
  
Hur kan man mäta och minska sina klimatutsläpp? 
  
Idag kan man använda ett antal tjänster för att mäta sina klimatutsläpp. Den mest kända 
är nog Klimatkontot, https://www.klimatkontot.se/, utvecklad av IVL Svenska 
miljöinstitutet. Den är lätt att fylla i och ger en uppföljning om både vad man själv kan 



göra och vilka politiska styrmedel som finns. Den bygger enbart på självuppskattning 
vilket ju kan leda till glädjekalkyler. 
I Svalna, https://www.svalna.se/ från Chalmers, har man däremot utvecklat metoder för 
att hämta fram data via offentliga källor t. ex. om bil och bostad. Om man kopplar sitt 
bankkonto till tjänsten kan den även räkna fram konsumtionsutsläpp. Det kan upplevas 
som ett intrång i den personliga integriteten och en viss säkerhetsrisk, men det ser 
tryggt ut. Ett problem är att kategoriseringen av inköpen i många fall är fel, vilket man 
får rätta manuellt. Vill man inte koppa sitt bankkonto kan man göra en enklare 
självskattning. Tjänsten ger också möjlighet att jämföra sina egna utsläpp på olika 
nivåer och att genomföra klimatstegstävlingar i grupp. Detta används i kommunens 
projekt Klimatlätt, https://www.facebook.com/klimatlatt/, som vill engagera 
kommuninnevånare i stor skala att sänka sina utsläpp bl.a. genom tävlingar. 
Den som gör de flesta av sina matinköp på ICA, kan utnyttja en ny klimatkalkylator, 
https://www.ica.se/appar-och-tjanster/klimatmal/, som ger en detaljerad utsläppsanalys 
av den mat man köper. Detta känns inte som ett integritetsintrång eftersom man redan 
är van att ens inköp registreras och det kan vara ett komplement till andra tjänster. Alla 
tjänster har begränsningar men det är nyttigt att pröva. 

  

  

  

 


