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

Hållbara Umeå
restauranger prisade
Två restauranger från Nätverket Hållbara
Restauranger Umeå som vi driver prisades
när det nationella nätverket firade
femårsjubileum.
www.umea.se/hallbararestauranger

Skolan jagar
energitjuvar
Tillsammans med en sjätteklass på
Sjöfruskolan och Umeå kommuns
Naturskolan utformar och testar vi ett
pedagogiskt paket för energiundervisning.
Läs mer om energi i skolan

Bilfria testresenärer
kör på för fullt!
Nu är våra bilfria testresenärer igång. 170
hushåll ansökte om att få delta och tio
blev utvalda. Forskare från
Handelshögskolan följer dem under
testperioden.
www.umea.se/bilfri

Frukostföreläsning 17 oktober med Kaj Török från MAX!

"Så når vi ut med vårt
hållbarhetsarbete"
MAX är det företag i Sverige som har störst försprång framför sina
huvudkonkurrenter i undersökningar som Sustainable Brands Index och Svensk
hållbarhetsranking.
MAX informations‐ och hållbarhetschef Kaj Török har jobbat med
hållbarhetskommunikation sedan 1996 och är en av grundarna till Futerra
Stockholm, som helt specialiserat sig på kommunikation för en hållbar utveckling.
Han arbetar alltid med målet att inspirera till trovärdighet och hållbarhet. Kaj fick
priset Green Awards i London 2009 för kreativ och effektiv grön kommunikation
tillsammans med Max Hamburgerrestauranger. Sedan 2016 är han informations‐
och hållbarhetschef på Max.
Föreläsningen arrangeras i samarbete med Marknadsföreningen Umeå som en del
av Frukostklubben.
Föreläsningen är gratis och vi bjuder på frukost!

Läs mer och anmäl dig här!

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

