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Blott Sverige svensk hemester har! 

Trots att utlandsresor lyser med sin frånvaro och studentutspring fått göras om 

verkar det bli sommar ändå. Kanske blir det sommaren då vi återupptäcker 

vårt vackra land och inser att här finns massor att se och göra. Och när vi sett 

och rest oss mätta på Sverige kanske vi fått riktigt bra tågförbindelser ut i 

Europa till nästa sommar? Låt oss hoppas! 

 

Från klimatfrågan får vi inte ledigt riktigt än. Preemraff-målet blir åter aktuellt 

och är sannolikt en milsten på Sveriges väg mot att uppnå nollutsläpp. Vad 

regeringen slutligen bestämmer kommer sända en mycket viktig signal om hur 

klimatlagen ska tillämpas. Därtill fortsätter diskussionen om hur vi nu och efter 

coronapandemin kan skynda på omställningen och bli mer resilienta inför 

framtida kriser. 

 

Med detta sagt vill vi uppmuntra alla våra fantastiska medlemmar att ta en 

ordentlig sommarvila! 



För att orka vara engagerad behöver man pauser från det man brinner för. 

Unna er att för en tid avstå från rapportering om både klimat och corona, gör 

saker som inte handlar om klimatet. Njut av natur, sol, bad medmänniskor och 

andra saker som fyller er med ny och härlig energi. 

Glad sommar önskar vi i Klimataktions styrelse!  

 

 

 
På måndag 15 juni kommer Mark- och miljööverdomstolen med sitt yttrande i 

frågan om utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil. Därefter ska regering 

pröva om en utbyggnad kan tillåtas, bland annat med avseende på Sveriges 

klimatmål. Vi i Klimataktion förstår att  en utbyggnad det är oförenlig med 

Sveriges klimatmål om ambitionen att följa Parisavtalet. För att 

uppmärksamma frågan och sända en tydlig signal till regeringen demonstrerar 

vi tillsammans med våra vänorganisationer i klimatrörelsen utanför Mark- och 

miljööverdomstolen på måndag. 

 

Var? Birger Jarls Torg / Evert Taubes Terass (Riddarholmen) 

När? Samling 12:30, demonstrationen börjar 13:30 

Länk till Facebook-event: 

https://www.facebook.com/events/600928960780999/ 

 

Läs mer om Preems planer på att bygga ut och vad de innebär för klimatet 

här: 

https://www.facebook.com/events/600928960780999/


https://www.naturskyddsforeningen.se/klimat/faq-preem  

 

 

 
Grön rättvis nystart - Rådslag och festival för en green new deal 

Den 7-9 augusti anordnar Klimataktion tillsammans med Färnebo 

Folkhögskola, Jordens vänner och Klimatriksdagen en fysisk festival i Östra 

Färnebo och ett antal rådslag runt om i landet - hittills i Umeå, Malmö, 

Göteborg och Stockholm. 

Anmälan kan göras via facebook-eventet som ni hittar här: 

https://www.facebook.com/events/672178410273586/  
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