Så stort är Umeås klimatavtryck
Fredag 14 december presenterade vi Umeås klimatavtryck ur ett
konsumtionsperspektiv på en fulltecknad klimatfrukost. Stockholm
Environment Institutes (SEI) har klimatberäknat data från en
enkätundersökning om konsumtionsvanor som vi gjorde under våren. För
dig som inte kunde delta i fredags har vi filmat presentationen.
Rapporten och filmen

Tre bilfria månader är avklarade
Går det att leva i Umeå utan bil? Det ville vi undersöka genom att låta upp
till tio hushåll testa att ställa bilen under tre månader. Lördag 15 december
avslutades försöket och nu väntar de sista avslutande intervjuerna innan vi
kan summera och dela med oss av lärdomarna. "Det är svårt att ta sig
fram med bil i stan så nu köper vi en elcykel", säger en av deltagarna.

Läs mer på umea.se/bilfri

Dags för summerande
konferens!
Nu börjar vår summerande konferens ta form. Jobbar du med att främja
hållbara livsstilar som politiker eller tjänsteperson i en kommun, på en
myndighet eller i en ideell organisation? Notera 9-10 maj 2019 i din
kalender så återkommer vi med mer information. Håll utkik på
www.umea.se/co2platsen eller registrera dig för vårt nyhetsbrev.

Prenumerera

Nätverk för restauranger utökar
Efter ett lyckat försök under 2018 söker vi nu fler restauranger och caféer
till Nätverket Hållbara Restauranger Umeå. Driver du restaurang eller café
och är nyfiken på nätverket? Välkommen att anmäla dig till en
nätverksfrukost 16 januari. Sista anmälningsdag 21 december.
Mer om nätverket

Mer mobility management!
Nu står vi i startgroparna för två satsningar på hållbart resande under
våren. Den ena kommer att rikta sig till arbetsplatser som har en hög
andel män. Den andra kommer att fokusera på hållbart resande utanför
tätorten. Håll utkik i kommande nyhetsbrev.

Tack för i år!
Tack till alla er som har följt vårt arbete under året! Ett extra tack till alla
er som har samarbetat med oss. Under 2019 väntar många spännande
insatser som vi ser fram emot att dela med oss av och samarbeta kring.
Under våren lanserar vi en digital visualisering av klimatberäkningarna och
genomför aktiviteter för hållbart resande i landsbygden och på
mansdominerade arbetsplatser.
Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år!
Hälsningar från hela projektgänget
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Den koldioxidsnåla platsen är ett klimatprojekt som ska göra det enklare för Umeås
invånare attgöra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende
och konsumtion.
Har du inte märkt av Den koldioxidsnåla platsen? Det är inte så konstigt. Istället för att
lägga mycket krut på att etablera ett eget varumärke har vi valt att använda styrkan i
kommunens och våra samarbetsparters varumärken. Du kommer med andra ord inte höra
projektets namn så ofta, men vi kommer bidra till en ökad aktivitet och medvetenhet kring

hållbara livsstilar och ett klimatsmartare Umeå!
Läs mer om Den koldioxidsnåla platsen på www.umea.se/CO2platsen

