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Onsdag 12 februari 

Medlemsmöte Klimataktion Uppsala 

Medlemsmöte på ABF, S:t Persgatan 22B, 18.30 

Vi kommer att ha en idéverkstad om hur vi kan hitta nya vägar att föra ut vårt 
klimatbudskap och engagera fler. (ca 60 min). Ta med dig många djärva nya idéer! 

 Övriga frågor: Föreläsning 26 februari, utse planeringsgrupp för föreläsningar i höst, 
deltagande i olika arrangemang i februari, rapporter bl a från cirklar, arbetsgrupper och 
möten med kommunen. 

 Onsdag 26 februari 

Hur kan skogen rädda klimatet?  

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. 

Uppsala stadsbibliotek, Mallas sal, 18.00 – 19.30 

Arrangörer: Klimataktion, Stadsbiblioteket, Naturskyddsföreningen och ABF 

Fritt inträde, ingen förbokning av biljetter. 

 

Kom på Klimatstrejk Uppsala på Forumtorget alla fredagar kl 15-17! 

Klimatstrejken är en del av Fridays for Future som har följande huvudkrav: 

·         Hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader.  

·         Följa Parisavtalet och säkerställa klimaträttvisa.  



·         Lyssna på den förenade vetenskapen. 

  

Klimatstrejk Uppsala trycker särskilt på kravet Genomför beslutet om fossilfritt 
Uppsala 2030. 

Fredagen den 14 februari är det dessutom global skolstrejk för klimatet. För Uppsala se 
https://www.facebook.com/events/2333385866762673/ 

  

Tisdag 3 mars – kommunen har dialogmöte 

Uppsala kommun bjuder in till ett dialogmöte där man vill diskutera ”hur vi tillsammans 
kan skapa ett klimatpositivt Uppsala till 2050”.  Syftet beskrivs så här: ”Detta är 
startskottet för en innovationsresa där målet är att hitta nya tekniska lösningar och 
samarbetsformer för teknisk försörjning av de nya planerade stadsdelarna i södra 
Uppsala. Vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi där innovation och integrerade 
kretsloppssystem blir en del av lösningen.”  Mötet hålls på Uppsala Konsert och 
Kongress, kl. 9-11. Anmälan görs här senast den 14 februari. 
https://www.uppsala.se/--/hur-skapar-vi-ett-klimatpositivt-och-hallbart-uppsala/ 

 

Dags för fossilfria pensioner! 

Vi befinner oss i en klimatkris där det borde vara självklart att våra pensionspengar inte 
finansierar utvinning och förbränning av kol, olja och fossilgas. För vad ska vi med 
pension till om vår värld förstörs? Men myndigheterna Första till Fjärde AP-fonderna har 
placerat flera miljarder av våra gemensamma pensionspengar i världens största fossila 
bolag, som Chevron och Shell. Nu är det dags för AP-fonderna att fasa ut de fossila 
investeringarna. Hjälp oss att övertala dem! 

Skriv under på https://www.naturskyddsforeningen.se/fossilfria-pensioner 

På sidan finns också massor med nyttig information, bl a om hur man gör sin 
premiepension fossilfri. 
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