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Klimatinspiratörsprojektet 
Nu har Klimatinspiratörsprojektet dragit igång! Klimataktion har fått medel från Postkodstiftelsen 
för att hålla Klimatinspiratörsutbildningar över hela Sverige. Pia Björstrand, Charlotta Johansson 
och Inger Björk är anställda för att samordna projektet och uppdatera materialet. Målet är att 
hålla en mängd workshops, föreläsningar och studiecirklar för Klimatinspiratörer över hela 
landet för att sprida medvetenhet kring klimatfrågan och ge deltagarna bättre förutsättningar att 
själva agera. Nu behöver vi din hjälp! Vi har behov av fler utbildare och behöver även få kontakt 
med intresserade personer eller organisationer i olika delar av landet som kan anordna 
utbildningar på orten. Om du har idéer kring detta, kontakta Charlotta Johansson på 
charlotta.johansson@klimataktion.se. 
 
Global klimatstrejk 
Efter en lite lugnare period i klimataktivismen på grund av Coronakrisen har allt nu dragit igång 
med full fart. Under sommaren har flera orter fortsatt med skostrejker, och skolstrejkerna har 
fortsatt även om de har flyttat online. Det är nu drygt två år sedan Greta påbörjade sin 
skolstrejk. Mycket har hänt sedan dess, men tyvärr långt ifrån tillräckligt. Det viktiga att tänka på 
i dessa tider av allt värre klimatkatastrofer är att det aldrig är för sent att göra skillnad. För att 
stötta Greta och FFF och påverka politikerna att ta krisen på allvar uppmanar vi till deltagande i 
den globala klimatstrejken den 25/9. För mer information kring vad som händer på din ort, se 
https://klimataktion.se/event/global-klimatstrejk/. 
 
Hållbarhetsdag 
Den 26 september kl 12-17 anordnar Grönt Initiativ Hållbarhetsdag i Tensta, där Klimataktion 
kommer att medverka. 
  
Syftet är att skapa relationer mellan lokalbor från Tensta och miljöaktivister. I nuläget blir det sex 
aktiviteter: 
1. Bygga pallkrage för gerillaodling. 
2. Freeshop med kläder och prylar. (överskottet går till Gambia och doneras till unga mödrar och 
ett mentalsjukhus samt skolor). 
3. Gratis restaurang och samtal om slowfood. Vikten av närproducerat och omsorg och kärlek till 
det vi äter och hur det hanteras. 



4. En scen tillsammans med Black Lives Matter för musik och spoken word. 
5. Ungdomar från Tensta United visar upp tekniska lösningar som driver på miljöarbetet. 
6. Frö- och Plantbyte 
  
Varmt välkomna att delta! 
  
MiljÖL 
Vår oförtröttlige styrelsemedlem Per Ribbing är med och arrangerar ännu en MiljÖL måndagen 
den 28/9 kl 17.00 på Citykonferensen: Internet 3.0 och en tokeniserad samhällsekonomi? 
 
Erik Hjalmar Emillon, civ ing och blockkedjeexpert på Svenska kraftnät, berättar om den 
tilltagande tokeniseringen i samhället och ger korta exempel på hur detta kan komma att 
påverka energibranschen. 
  
Till MILJÖL är alla välkomna! Du behöver varken vara artist eller ingenjör - du behöver inte ens 
gilla pilsner   Vi ses på Oxen mellan 17-18 för en AW. NU MED MACKA! Erik börjar tala kl 18. 
Kom och ställ Din fråga! Adress: Restaurang Oxen, Malmskillnadsgatan 46, T-Hötorget, 
uppgång Malmskillnadsgatan. 
 
ANMÄLAN: per.ribbing@gmail.com / Beställ matig macka á 70 SEK vid anmälan. 
Eventet är Coronasäkrat enligt alla konstens regler. Max 50 personer. Först till kvarn gäller: 
per.ribbing@gmail.com 
  
Digital inspirationsdag för lokal klimataktivism 
3 oktober 
FOLK (FOrum för Lokal Klimataktivism) är Klimatriksdagens mötesplats för grupper som driver 
lokalt klimatarbete. 
 
FOLK bjuder in till en digital inspirationsdag lördag den 3 oktober 2020 kl 13-16  där lokala 
grupper kan presentera sig för varann och få information om Klimatriksdagens akutplan för 
klimatomställning. Det blir också samtal om Coronakrisens konsekvenser och möjligheter till att 
driva på för en rättvis omställning till ett hållbart Sverige. En viktig fråga här är hur vi stärker 
lokala samhällens motståndskraft. 
 
Anmäl er via denna länk. 
 
Klimataktioner 
Augusti avslutades med en mängd aktioner, framför allt ledda av Extinction Rebellion, men även 
protester mot utbyggnaden av Preemraff genom nätverket Stoppa Preemraff. Klimataktions 
medlemmar har medverkat i en del av dessa aktioner. Bland annat har vår talesperson Pia 
Björstrand medverkat i Klimatstafetten, vilket uppmärksammades i lokaltidningen i Södertälje, 
https://www.lt.se/logga-in/har-nar-klimatstafetten-sodertalje-vill-stoppa-preems-utbyggnad-i-lyse
kil-helt-oacceptabelt 



  
Vår talesperson Ossian Mattiessen skrev också ett inlägg i Aktuell hållbarhet om varför 
regeringen måste säga nej till Preemraff: 
https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/regeringen-maste-saga-nej-till-preems-plan
er-i-lysekil/?fbclid=IwAR00SwjjEqwwWV4xzNAWIIa7c51MT2yJoPPl3sWuaTT2KadH3zyU_U_Y
YIc 
 
Klimatrådslag 
Klimataktion samverkade med Färnebo Folkhögskola och Klimatriksdagen för att anordna ett 
Klimatrådslag i augusti. Det blev mycket lyckat med runt 150 deltagare som diskuterade en grön 
och rättvis väg framåt. Läs mer här: 
https://www.miljomagasinet.se/index.php/2020/08/19/gron-rattvis-nystart-en-vag-framat/ 
 
Vår fina T-shirt finns nu åter till försäljning! Priset är 169 kr inklusive frakt. Mer info om storlekar 
och hur du beställer här. https://klimataktion.se/2018/06/27/kop-klimataktions-t-shirt/ 
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