Nyheter från Den koldioxidsnåla platsen, juli 2018
Ser meddelandet konstigt ut? Läs en webbversion Vill du inte ha fler nyheter från oss? Avregistrera dig här

Tipsa om vårt nyhetsbrev!

Nu gör vi avtryck!
Några av er har kanske redan tagit semester. För andra är det hög tid. Som några av er säkert
redan har märkt råkade vi skicka ett gammalt nyhetsbrev igår, men här kommer det rätta.
Med datorn i knät på en filt i gröngräset, humlor och solsken kommer här en sommarhälsning. Vi
summerar halvtid för 2018 och även halvtid av projekttiden. Med stor glädje kan vi konstatera att
vi har nått framgångar med flera av våra aktiviteter.

#brytupp väcker
uppmärksamhet
Nu har vi avslutat första fassen i vår cykelkampanj
Bryt upp. Filmen, som skildrar vanliga
Umeåcyklister i vardagen och där artisten Cleo
läser Karin Boyes dikt I rörelse, har drygt 88 000
visningar på Youtube, Facebook och Instagram.
Med kampanjen vill vi inspirera fler att bryta upp
från gamla resvanor och upptäcka att det är vägen
som är mödan värd, att cykeln kan ge frihet och
närhet till fina upplevelser.
Har du också upptäckt friheten på cykeln? Var med
och inspirera du med! Dela dina cykelbilder på
sociala medier under #brytupp och tävla om en
elcykel, Hövdinghjälmar och cykelservice.
Film och tävlingsregler hittar du på
umea.se/brytupp

Finalplats i
innovationstävling
Ett av våra tävlingsbidrag i innovationstävlingen
Cykel plusminus har valts ut som ett av
finalbidragen. En vinst betyder att vi kan fördjupa
analysen och kunskaperna ytterligare av hur
vintervädret påverkar våra val av sätt att resa.
cykelplusminus.se

Restaurangnätverk
nominerat till
hållbarhetspris
Nätverket Hållbara Restauranger där Umeå ingår
som en av fyra städer nominerats till Coop:s
Änglamarkspris.
Här i Umeå har vi sett en stor variation av
hållbara lösningar växa fram. Exempelvis har
frityroljor bytts ut mot certifierade alternativ,
sugrör av plast har tagits bort, nya
komposterbara take‐away kartonger har tagits
fram, matsvinnet minskar, personal har gått

fram, matsvinnet minskar, personal har gått
miljöutbildning och mycket mer!
Rösta på Hållbara restauranger!

Vi ses i höst!
Halvtid i projektet betyder också att vi har halva tiden kvar och redan nu börjar höstens
aktiviteter ta form.

Möt oss i den gröna vagnen!
Under den stora europeiska mobilitets konferensen CIVITAS 19‐21 september kommer vi visa
upp och samtala kring framtidens hållbara transporter i Umeå. Vi vill skapa samtal både bland
konferensbesökarna och med allmänheten. Vill också du synas vid den gröna vagnen? Kontakta
anna.gemzell@umea.se

Umeås klimatavtryck tar form
Konsumtionsvaneundersökningen är genomförd och nu väntar klimatberäkningar av resultaten.
Håll utkik i höst i vårt nyhetsbrev och på projektets webbplats om du är nyfiken på våra
beräkningar. Med klimatberäkningarna som grund räknar vi sedan med att kunna visualisera
Umeås klimatavtryck på ett sätt som är tillgängligt för många och ökar förståelsen för vår
livsstils påverkan på klimatet.

Klimatsmart bostadsrätt
Under våren har vi genomfört fyra seminarier för att öka kunskap och inspirera hur en
bostadsrättsföring kan göra satsningar som är både ekonomiska och klimatsmarta. Vi har haft
ett brett deltagande av engagerade och diskussionsvilliga styrelserepresentanter. I höst väntar
ytterligare seminarier kring hållbara transportlösningar, energieffektivisering och uppvärmning.
umea.se/bohallbart

Stort intresse för att bli bilfri
Många Umeåbor tycks överväga att bli bilfria! Intresset för vår testgrupp är överväldigande
stort! Under hösten följer vi tio hushålls försök att leva bilfritt. Vi erbjuder dem en bredd av
hållbara färdmedel. Hur det går för dem följer vi upp i intervjuer i samarbete med
Handelshögskolan. Vill du vara med? Det finns möjlighet att anmäla intresse till och med den 17
augusti!
umea.se/bilfri

Får vi fortsätta skicka nyheter till dig?
Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR). Umeå kommuns klimatprojekt
Den koldioxidsnåla platsen har register där du finns med eftersom att
• du har visat intresse för att få nyheter från oss
• du har medverkat i någon av våra aktiviteter
• du finns med som kontaktperson bland våra samarbetsparter.

Vi registrerar ditt namn, din e‐postadress och vilken organisation du företräder. Dina uppgifter
används enbart för att skicka nyheter om och inbjudningar från projektet till dig.
Vill du att vi fortsätter skicka nyheter och inbjudningar? Då behöver du inte göra någonting. Vill du
inte längre finnas med i vårt register? Avregistrera dig här.
Alla våra utskick innehåller en länk för avregistrering så du kan när som helst avsluta din
prenumeration. Har du frågor? Hör av dig till oss!

Glad sommar!
Med tårna nedborrade i gräset kan jag glatt konstatera att samverkan och samarbete är viktigt
för att nå framgång i klimatarbetet. Jag vill tacka alla samarbetsparter, alla som deltagit i våra
aktiviteter och inte minst alla projektmedarbetare för ert engagemang, intresse och driv. Med
förhoppning om en solig och skön sommar!
Hälsningar
Anna Gemzell, projektledare
Den koldioxidsnåla platsen
anna.gemzell@umea.se

Den koldioxidsnåla platsen är ett klimatprojekt som ska göra det enklare för Umeås invånare att
göra 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!
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet,
Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.
Läs mer om Den koldioxidsnåla platsen på www.umea.se/CO2platsen
Vill du inte ha fler nyheter från Den koldioxidsnåla platsen? Avregistrera dig här

