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Minnesanteckningar lokalorganisationerna Klimataktion 230117 

Närvarande: Ann-Marie/Halmstad, Annika/Uppsala, Aina/Kalmar, Ami/Skåne, Pia/Riks & Nyköping, 

Fredrik/Sundsvall och Petra/Riks & Stockholm. Vi saknade Pia/Nyköping. 

Kallelse ska skickas både till Annika och Lena hos KA Uppsala 

 

1. Information från Riks 

Petra berättade att många i Riks styrelse slutar i år och uppmanade deltagarna att höra med sina 

”kollegor” att nominera sig själv och andra till styrelsen. 

Förslag på verksamhetsplanen kommer att mailas. Det går bra att tillämpa hela eller delar av planen. 

Lokalorganisationen kan givetvis upprätta/lägga till egna planer.  

Petra visade den nya broschyren (A4, som viks 2 gånger). Mycket av texterna har hämtats från 

Uppsala. Alla tyckte den var jättefin och Petra ser till att varje lokalorganisation får 600 stycken var. 

Totalt trycks 6.000 st upp. Det blir klart om en-två veckor. Broschyren finns här: 

https://klimataktion.se/wp-content/uploads/2023/01/Klimataktion-23-01-16-B.pdf. 

 

2. Rapport från Lokalföreningarna 

Skåne 
• Den 3 december hade vi en Julklappsbytardag, se artikel på Klimataktions hemsida. 

https://klimataktion.se/2022/12/20/ordna-en-julklappsbytardag/ 

• Den 10 december deltog vi (och var med och planerade) en manifestation mot Tidöavtalet i 
Malmö.  Christoffer och jag höll ett litet opreparerat tal:). Det var en samling av både 
klimatorganisationer och mänskliga rättigheters organisationer. 

• Vi har fixat en egen broschyr med hjälp av Astrid från Uppsala, då vi använde deras mall.  

• Vi ska den 19 januari ha vårt första årsmöte och då kommer tre stycken från Uppsala att 
delta för att inspirera oss genom att berätta om arbetet i Uppsala KA.  

• 2 februari ska vi starta en studiecirkel i Lund runt boken: Klimatet, tillväxten och 
kapitalismen, av Rikard Hjort Warlenius. 

 

Uppsala 
Aktiviteter sen förra mötet: 

Vi hade medlemsmöte 16 november med gästtalare Fredrika Andersson, processledare U-a 
klimatprotokoll. 

Vi hade bokbord på stadsbiblioteket lördag 19 november. 

Föreläsning arrangerad av föreläsningsgruppen i samarbete med stadsbiblioteket, 
Naturskyddsföreningen och ABF på Stadsbiblioteket 23 november, ”Den biologiska mångfalden i ett 
förändrat klimat” med Torbjörn Ebenhart. Mycket bra och uppskattat. Filmades. 

Andras event som vi tipsat om: 
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-Cykelfrämjandets aktion 7-10 november inför förslag om cykelparkering under spåren vid 
kommande ombyggnad av Uppsala station 
-CO2-konferensen i Uppsala 15-16 november 
-Föreläsning ”Vi behöver klimatledare” (på engelska) på Uppsala Universitet av Sverker C Jagers 21 
november 
-Några medlemmar deltog i manifestation för hållbart skogsbruk inom Svenska kyrkan vid 
kyrkomötets start i Uppsala 21 november. 
-Föreläsning av George Monbiot 24 november om hans nya bok Regenesis arrangerat av Cemus 

Klimataktion Uppsala deltog med två deltagare (tillsammans med Friluftsfrämjandet, 
Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Botaniska föreningen och Cemus) den 28 november i 
ett rundabordssamtal arrangerat av MP med anledning av förändringarna i statsbudgeten och 
konsekvenserna för den biologiska mångfalden och klimatarbetet. 

Den 5 december hade vi ett zoom-aktivitet ”Prata om klimatkänslor” där vi i smågrupper pratade 
med varandra om våra känslor maa klimatkrisen och dess konsekvenser. 

Medlemsmötet 14 december var ett jul-knytkalas. 

Insändare sen sist 
-Trafikgruppen fick debattartikeln ”Hur ska Uppsalas stadskärna kunna bli bilfri?” publicerad i 
UNT 19 
december 2022:  https://drive.google.com/file/d/1kaGvFjAq4gzC9jMppj1B0679PX36Rw24/view?us
p=share_link   
-Fyra medlemmar fick insändaren ”Vi kan inte blunda för vårt eget klimatansvar” publicerad i UNT 7 
januari 2023: 
https://drive.google.com/file/d/1m6vYtOvbtZ7TZo-EgUuvV_-pe1lxADx-/view?usp=share_link 

  
Flera av våra medlemmar deltar regelbundet i Klimatstrejk Uppsala/FFF på fredagar på Forumtorget 
inne i Uppsala. 

 

Kommande aktiviteter: 

Digitalt medlemsmöte med gästföreläsare, onsdag 25 januari med Robin Rushdi Al-sálehi, utbildad 
stadsplanerare, hållbarhetsspecialist och grundare av Vakansa. Rushdi kommer att berätta om hur 
bygg- och fastighetsbranschen behöver förhålla sig till de planetära gränserna. 
 
Studiecirkel baserad på Peter Alestigs nya bok Världen som väntar – vårt liv i klimatförändringarnas 
Sverige (2022). Cirkeln kommer att hållas under fem tisdagar varannan vecka, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3 
och 28/3. 
 
Årsmöte 15 februari i ABF-lokalen. 

Vårens föreläsningar arrangerade av föreläsningsgruppen i samarbete med stadsbiblioteket, 
Naturskyddsföreningen och ABF. 

-Torsdag 23 februari talar ekologen och författaren Pella Thiel om naturens rätt och lag mot 
ekocid. 
-Torsdag 23 mars diskuterar Sverker C. Jagers, Zennström-professor vid CEMUS, betydelsen av 
ledarskap för en framgångsrik klimatpolitik. 
-Onsdag 19 april presenterar Marcus Wallin och Karin Eklöf från SLU aktuell forskning om 
våtmarksrestaurering.  
 

https://drive.google.com/file/d/1kaGvFjAq4gzC9jMppj1B0679PX36Rw24/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kaGvFjAq4gzC9jMppj1B0679PX36Rw24/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1m6vYtOvbtZ7TZo-EgUuvV_-pe1lxADx-/view?usp=share_link
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Vi kommer att ha bokbord på Uppsala stadsbibliotek tre lördagar mellan 13 och 16. Det blir 11 
februari, 18 mars och 15 april. 
 
Tips som vi skrivit om i nyhetsbrevet i januari: 

-Tankesmedjan Global Utmaning, med bla S Laestadius i styrelsen, har skapat en klimatutbildning 
samt material för studiecirkel som finns tillgänglig på nätet. Inspelning med Anders Wijkman i 
samma länk är en bra introduktion. Global Utmaning: https://globalutmaning.se/ 
 
-Lästips: Rapporten ”Tankestrukturer som hindrar omställning – och hur vi kan överkomma dem” 
som skrevs av Maria Wolrath Söderberg för Miljömålsberedningen är väl värd att 
läsa.  http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2019/08/Tankestrukturer-som-hindrar-
omst%C3%A4llning-och-hur-vi-kan-%C3%B6verkomma-dem.pdf 
 
-Sugen på att plugga klimat? Projektet ”Öppet för klimatet” är resultatet av ett regeringsuppdrag 
med syfte att erbjuda nätbaserad utbildning för klimatomställningen. Nio lärosäten deltar i detta 
samarbete och kurserna är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Läs mer 
här:  https://learning4professionals.greentown.se/oppet-for-klimatet/ 

 
-Föreläsning med Anna Rutgersson, professor i meteorologi kl 18:00 8 februari. Föreläsningen berör 
temat extremväder. Den går att se på plats, vilket kräver föranmälan, eller digitalt via nätet, vilket 

inte kräver någon föranmälan. https://www.kva.se/evenemang/anna-rutgersson-extremvader-i-
ettforanderligtklimat/?utm_source=facebook&utm_medium=sponsrat&utm_campaign=Rutgersson
2022&fbclid=IwAR3AahOfvwvw7QkuRx4HarQwXfTmtJ-fqZkrp58T-0gacQxCOY7yBK3XGeY   

Våra arbetsgrupper fortsätter att jobba på: 
-Konsumtionsgruppen arbetar för en karta över möjligheter att shoppa hållbart i Uppsala. Senast 
skapades en mall åt COOP-medlemmar för motion till KF Stockholms årsmöte 2023; ”Uteslut 

flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen.”  

 
50 av 56 av motionerna till Konsumentföreningen Stockholm rör flyget, varav de flesta använde 
mallen! Se här: https://kfsmotioner.se/?fbclid=IwAR2khXK17qZIbmBbYBjAh-
q4OLPwhJjr2FNrCltQOnbFGp23R-ySDJpnO5g. Kommentar Petra 

 
-Materialgruppen har hjälpt till med att skriva om vår KA Uppsalas broschyr så den kan användas av 
Skånes lokalorganisation. 

 
-Trafikgruppen vill fortsätta att skriva insändare och debattartiklar. 

 
-Kommunstudiegruppen har gått igenom nya miljö- och klimatprogrammet och handlingsplanen 
och fortsätter arbetet med dokumentet ”Vägledning till klimatpolitik i Uppsala Kommun” 

 
-Bokbordgruppen och Föreläsningsgruppen jobbar kontinuerligt med kommande evenemang. 

 

Halmstad 
Vi fortsätter som tidigare med studiecirkel, klimatföreläsningar och cykla för klimatet samt följer 
upp koldioxidkonferensen och undersöker möjligheterna att starta upp "Klimatavtal Halmstad". Vid 
vårens första cirkelträff på ABF 18/1 får vi besök av två representanter från "Helsingborgarnas 
klimatavtal".  
 

https://globalutmaning.se/
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2019/08/Tankestrukturer-som-hindrar-omst%C3%A4llning-och-hur-vi-kan-%C3%B6verkomma-dem.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2019/08/Tankestrukturer-som-hindrar-omst%C3%A4llning-och-hur-vi-kan-%C3%B6verkomma-dem.pdf
https://learning4professionals.greentown.se/oppet-for-klimatet/
https://www.kva.se/evenemang/anna-rutgersson-extremvader-i-ettforanderligtklimat/?utm_source=facebook&utm_medium=sponsrat&utm_campaign=Rutgersson2022&fbclid=IwAR3AahOfvwvw7QkuRx4HarQwXfTmtJ-fqZkrp58T-0gacQxCOY7yBK3XGeY%20
https://www.kva.se/evenemang/anna-rutgersson-extremvader-i-ettforanderligtklimat/?utm_source=facebook&utm_medium=sponsrat&utm_campaign=Rutgersson2022&fbclid=IwAR3AahOfvwvw7QkuRx4HarQwXfTmtJ-fqZkrp58T-0gacQxCOY7yBK3XGeY%20
https://www.kva.se/evenemang/anna-rutgersson-extremvader-i-ettforanderligtklimat/?utm_source=facebook&utm_medium=sponsrat&utm_campaign=Rutgersson2022&fbclid=IwAR3AahOfvwvw7QkuRx4HarQwXfTmtJ-fqZkrp58T-0gacQxCOY7yBK3XGeY%20
https://kfsmotioner.se/?fbclid=IwAR2khXK17qZIbmBbYBjAh-q4OLPwhJjr2FNrCltQOnbFGp23R-ySDJpnO5g
https://kfsmotioner.se/?fbclid=IwAR2khXK17qZIbmBbYBjAh-q4OLPwhJjr2FNrCltQOnbFGp23R-ySDJpnO5g
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Vi delade ut broschyrer om KS (170 st) i samband med "Fake news", ett musik och körarrangemang 
med tema klimat, passivitet, konspiration och har börjat skissa på ett lokalt informationsblad om 
Klimataktion Halmstad med hjälp av Uppsala.  
 
Vi kommer att vara väl representerade vid Länsstyrelsens årliga miljömålskonferens 27/1.  
 
Årsmötet är planerat till 29/3.  
 
Ann-Marie tipsade på mötet om filmen The oil Machine som Anna Lundberg (medlem i Uppsala, 
bor numera i Helsingborg) vill ta in i Sverige. Mer info om filmen finns här: 
https://www.theoilmachine.org/. 

 Stockholm 

Kvällen med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt den 19/12 med libanesisk meze blev mycket 
uppskattad. Vi sålde alla 50 biljetterna (220 kr ink mat) och 30 stycken av kortleken Klimatkoll. 
25/1 Överlämnande av Gretas Klimatbok till Riksdagens ledamöter. Initiativ av Klimatriksdagen. 
30/1 MILJÖL- Föredrag Mine Storage. Samarbete med Gretas Gamlingar, Ingenjörer, Artister och 
Läkare för miljön. 
20/2 MILJÖL - Christina Carlmark berättar om Climate Reality Leadership 
27/3 MILJÖL - Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och universitetslektor i klimatledarskap på 
Uppsala Universitet. 
 
På lördagar står vi på Medborgarplatsen 12-13. 
 
Petra berättade att styrelsen har arbetsmöte varannan gång de träffas (ca en gång per månad) för 
att det ska bli mer GÖRA av. 

Kalmar 
nov – dec  
11 nov bjöd Klimataktion Kalmar län tillsammans med nätverket Folk och Frö in till en 
informationsträff med ansvariga tjänstemän i Kalmar kommun samt vatten- och miljönämndens 
ordförande inför kommunens kommande kontrakt med Viable Cities. Kontraktet innebär att 
kommunen förbinder sig att bli klimatneutralt till år 2030. 
 
Träffen var välbesökt även av personer utanför arrangörsgrupperna. 
Klimataktion Kalmar län kommer fortsatt att följa och vara pådrivande för detta arbete. 
 
Under nov och december har Klimataktion tillsammans med Fridays For Future ordnat 
”Klimathäng” varannan fredag efter fredagsmanifestationen. Det har fungerat som trevligt 
umgänge och informationsutbyte mellan olika verksamheter samt tips om evenemang.  
 
Det avslutades med ett mys med julknytis i hållbarhetens tecken fredagen den 9 dec.  
 
Elisabet Zöttl från styrelsen tog ansvar för att i sista stund göra en ansökan om miljöpeng från 
Länsstyrelsen för ett projekt om klimatkontrakt. 
Föreningen beviljades de 30 000 kr som sökts för projektet. 
 
Kontraktet går ut på att få privatpersoner att skriva på en förbindelse om att vara pådrivande på 
politikerna för att dessa ska nå de miljömål som satts upp inom den kommun en bor i samt att även 
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göra en livstilsförändring under året som minskar persons påverkan på klimat och miljö. Idén 
kommer från Helsingborg som redan har klimatavtal. 
 
Kommande:  
Klimataktion Kalmar län är en av tre utställare i den lilla utställningslokalen ”Kika-in” i centrala 
Kalmar. Den lilla byggnaden har fyra avgränsade delar och utställningarna ses utifrån genom 
glasväggar. Utställningen varar mellan 16 jan – 8 feb. Några av föreningens medlemmar ställer upp 
på foto och korta texter om vad som driver deras klimatengagemang.  
 
”Klimathängen” fortsätter med start den 20 jan.  
Den 22 jan har Klimataktion Kalmar län ett medlemsmöte. Den viktigaste punkten är att ta del av 
det projekt vår styrelsemedlem Gunnar Westling vill ansöka om medel från Allmänna Arvsfonden 
för. Det handlar om ett medborgarråd med ett 100-tal ungdomar inom länet. Mötet ska ta ställning 
till om föreningen klarar att bära huvudmannaskap för projektet. 
 
Planeringen av projektet med Klimatkontrakt ska också tas upp.  
  

Sundsvall 

Fredrik berättade på mötet att föreningen har följande fokusområden: 

1. Påverka kommunen att arbeta med klimatet, t.ex genom klimatavtal. Petra tipsade om 
www.klimatkommunerna .se. Kommunerna jobbar med klimatet på olika sätt. Tex genom att 
upprätta en koldioxidbudget, bli en Viable city, en 15-minuters stad, teckna klimatavtal. 

2. Skogsfrågan, kanske ordna en studiecirkel. Ami tipsade om Lisa Röstlunds bok ”Skogslandet”. 
3. Kollektivtrafiken, sänk priset som i Tyskland. Namninsamling. Skriver en debattartikel. 

Publicerades på vår hemsida efter vårt möte: https://klimataktion.se/2023/01/18/gor-det-
billigt-att-valja-bussen-i-sundsvall/. 

Ingen rapport från Nyköping. 

 

Nästa möte:  

Måndag den 20 mars, kl 19:00. Länk mailas ca en-två veckor innan. 

 

 

Tack för allt ni gör för en grön och hållbar värld!  

Vid pennan, Petra 

 

 

 


