Hagainitiativets nyhetsbrev april 2011

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Hemsida | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera

Heta frågor diskuterades med Sveriges klimatförhandlare
Det var en fullsatt salong på Clarion Hotel när när Hagainitiativet i samarbete med hotellet
arrangerade frukostseminariet: Hur kan näringslivet bidra till klimatförhandlingarna?
Nina Ekelund, program Director på Hagainitiativet var moderator och samtalade med
Klimatförhandlare Emi Hijino, VD Fortum Värme Anders Egelrud och Anders Wijkman
om företagens roll i klimatförhandlingarna.
De över hundra deltagarna var mycket intresserade av att höra hur näringslivet kan
påverkas av klimatförhandlingarna och klimatförhandlarenvar lika intresserad av att höra på
vad näringslivet hade att säga.

Lyckad boklansering av
"Den stora förnekelsen"
Medströms bokförlag, Westander och
Hagainitiativet bjöd den 23 mars in till
lanseringsmingel av Anders Wijkman och
Johan Rockströms bok "Den stora
förnekelsen". Boken tar bland annat upp
varför det är så svårt för samhället att hantera
miljö- och klimatkrisen.

Hagainitivet på Energitinget
Hagainitiativet medverkade på Energitinget
under rubriken "Nästa steg i näringslivets
klimatarbete" med Johanna Schelin (CocaCola Enterprises Sverige), Fredrik Wirdenius
(Vasakronan), Åsa Domeij (Axfood), Nina
Ekelund (Hagainitiativet) och moderator
Mattias Goldmann (Tricorona).
Läs mer...

Fortum Värmes VD Anders Egelrud och
Vasakronans miljöchef Anna Denell berättade
om varför Hagainitiativet väljer att skicka ut
boken till makthavare inom näringsliv och
politik.

Succé för Vasakronans gröna
hyresavtal
Vasakronan lanserade som första
fastighetsbolag i Sverige gröna hyresavtal
under förra året.
- Våra gröna hyresavtal är verkligen en succé.
Sedan starten våren 2010 har vi tecknat över
300 avtal, säger Anna Denell, miljöchef på
Vasakronan. De gröna avtalen är en
överenskommelse mellan oss och våra kunder
om att spara energi och resurser, att använda
energi från förnyelsebara energikällor och
material som är godkända ur miljöperspektiv
samt återvinna mer av hyresgästernas avfall.
Läs mer...

I Hagabloggen kan du läsa nya bloggare varje vecka som skriver om klimatfrågan med koppling
till näringslivet eller omvärlden.
Här kan ni läsa de senaste inläggen från Hagabloggen. Det kommer ett nytt blogginlägg varje
vecka som kanske ger dig en ny aspekt på ert miljö- och klimatarbete.

Stefan Henningsson:
Klimatpositiva initiativ – en
viktig del för att klara
klimatmålen
På 80-talet som 17-åring skrev jag ett
specialarbete om energisystem kopplat till ett
fossilfritt samhälle. Drygt 20 år senare är
ämnet högaktuellt på den globala agendan. De
stora oljebolagen är nu helt öppna med att
produktionen av olja och gas minskar
framöver samtidigt som vi nu antagligen bara
har fem år på oss...
Läs mer...

Rolf Annerberg: Maten – en
utmaning för minskad
klimatpåverkan
I början av mars var jag i Versailles för att
diskutera ett av de mindre väl kända
klimatinitiativen Global Research Alliance on
Agricultural Greenhouse Gases: Vad handlar
det om? Det är ett frivilligt icke-bindande
samarbete som syftar del till att få fram
åtgärder som kan minska klimatbelastningen...
Läs mer...

Martina Krüger – Om vikten
av att ha en vision
Jag har varit med i klimatdebatten ett bra tag
nu, och när jag började jobba på Greenpeace i
Amsterdam i början av 90-talet var det nog
inte många fler än ett par hundra personer
som förstod att detta skulle blir en av de
största utmaningarna som det globala
samhället ställts inför...
Läs mer...

Karin Lexén: Vatten – en
mänsklig rättighet som hotas
av klimatförändringarna
I juli 2010 slog FN:s Generalförsamling fast att
tillgång till dricksvatten och sanitet är en
mänsklig rättighet och i september 2010
bekräftade FN:s råd för mänskliga rättigheter
genom ett konsensusbeslut att rätten till
dricksvatten och sanitet är juridiskt bindande
enligt ...
Läs mer...

Bo Kjellén: Cancun gick bra,
men räcker det?
Kol och olja har gjort det möjligt för stora
delar av jordens befolkning att få ett bättre liv.
Industrialismen, nya energikällor, nya
transportsystem har under de senaste
tvåhundra åren skapat helt nya förutsättningar
för samhällens utveckling. Inget energislag
kan matcha oljans effektivitet. Men vårt
beroende av olja har skapat olösliga
problem...
Läs mer...

Kommande bloggare:
Maria Suner Fleming, Svenskt Näringsliv
Wyatt King, Albright Stonebridge Group
Martin Hedberg, Swedish Weather & Climate Centre
Tomas Kåberger, GD för Energimyndigheten

Arktis smältvatten kan kyla klimatet
Forskare varnar för att det bara är en tidsfråga innan
cirkulationsmönstret i atmosfären över Arktis slår om och stora
mängder kallt sötvatten strömmar in i Nordatlanten. Resultatet kan i
värsta fall påverka det europeiska klimatet, men det blir knappast som
i Hollywoods skräckvision i filmen ”The Day After Tomorrow”.
http://www.anpdm.com/pdf/5220219/424258437243425F467640475F43
Läs mer...

Miljöarbete
sparar pengar
I rapporten
”Corporate
environmental
management and
credit risk” har 582
amerikanska företag
studerats mellan åren
1995 och 2006 för att
ta reda på om ett
aktivt miljöarbete och
fokus på hållbarhet är
kopplat till lägre
kreditrisk. Författarna
till rapporten, Daniel
Hann och Rob Bauer
vid Maastricht
University School of
Business and
Economics, kom fram
till att så var fallet.
Läs mer...

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv med
minimal klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum
Värme, JM, Procter & Gamble Sverige, Svenska Statoil, Stena Metall samt Vasakronan. Nätverket
projektleds av Tricorona Climate Partner.
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