Nyheter från Den koldioxidsnåla platsen, maj 2018
Ser meddelandet konstigt ut? Läs en webbversion

Bilfritt!
Går det att leva i Umeå utan bil? Det vill vi
undersöka genom att låta upp till 20 hushåll
testa att ställa bilen under två månader.
Hushållen får busskort och tillgång till både
lådcykelpool och bilpool. Rekryteringen
startar nu under försommaren.

Köpvanor engagerar
Vår konsumtionsvaneundersökning är
avslutad och vi kan konstatera att
klimatfrågan och vår påverkan på planeten
engagerar. Av 4 000 inbjudna svarade
knappt 1 500 personer vilket är ovanligt
högt för en undersökning av det här slaget.
Nu väntar vi spänt på resultaten! Vi lovar
att dela med oss av dem så snart vi kan.

Spännande data
Nu är resultaten sammanställda från vårt
test med att mäta resvanor genom GPS‐
spårning i en app. Under mätperioden hade
vi höstväder som övergick i vinterväder och
resultatet visar att många
vardagscyklisterna bytte till bil när snön
började falla. Läs hela rapporten på
www.umea.se/CO2platsen

Transportmingel
Den 19‐21 september står Umeå värd för transportkonferensen Civitas Forum.
Utanför konferensen arrangerar vi en mötesplats för både allmänheten och
konferensdeltagarna med samtal kring framtidens mobilitet i Umeåregionen med
sikte på ett fossilfritt 2045. Vill du vara med och bidra till mötesplatsen? Hör av dig
till oss! Läs mer på www.umea.se/CO2platsen
Nyfiken på Civitas Forum? Läs mer på civitas.eu/forum2018

Helhetsgrepp för hållbart boende
Den 16 maj drar vi igång vår serie med seminarier som ska stötta
bostadsrättsföreningar i omställningen till klimatsmartare boende. Samtidigt tar vi
också fram stödmaterial i några utvalda ämnen, till exempel solel, hållbara resor,
värme, energieffektivisering och ekonomiskt stöd till klimatinvesteringar. Håll utkik
på vår webb! Där lägger vi till nytt stödmaterial under hela seminarieseriens gång.
www.umea.se/bohallbart

Går på cykelkänslan!
Att cykling är bra för hälsan, miljön och plånboken vet de allra flesta, ändå är vi
många som inte ställer bilen. Det har vi tagit fasta på i vår cykelkampanj som drar
igång vecka 21. Istället för rationella argument testar vi att fokusera på känslan av
frihet och lugn som många cyklister beskriver. Samtidigt passar vi också på att
berätta om allt det som görs för att göra det ännu enklare att bryta upp från gamla
vanor, till exempel cykelöverfarter, parkeringar, lådcykelpoolen och nya
Cykelstället på Kungsgatan som öppnar 25 augusti.

Vi behöver ditt samtycke
För att du ska fortsätta få det här nyhetsbrevet behöver vi ditt samtycke att hantera
dina personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25
maj. Inom kort kommer vi att skicka en förfrågan om ditt samtycke. Vi hoppas att du
gillar vårt nyhetsbrev och låter oss skicka det till dig även i fortsättningen!

Gillar du vårt nyhetsbrev? Tipsa en vän!

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!
Läs mer om Den koldioxidsnåla platsen på www.umea.se/CO2platsen
Vill du inte ha fler nyheter från Den koldioxidsnåla platsen? Avregistrera dig här

