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Ta rätt steg för klimatet
”Bromsklossarna får för mycket utrymme” sa Åsa Domeij på Axfood under vårens
frukostmöte Hur växlar vi upp klimatfrågan i näringslivet? Nu ställer vi frågan i Almedalen:
Hur tar vi nästa steg i klimatfrågan? Där kommer vd:ar, politiker och experter tycka till om
framtidens klimatpolitik. Kom gärna och lyssna och delta i samtalet.
Hagainitiativets uppgift är att inspirera andra företag att agera men också att påverka
makthavare. Det pågår en grön tävling i världen där Asien och USA ligger i framkant vad
gäller satsningar på grön teknik. Traditionella företag som inte ställer om i denna gröna
tävling är morgondagens förlorare. Det har Hagaföretagen förstått och vill därför visa att det
är lönsamt att agera klimatklokt.
Vi hoppas att vi ses i Almedalen och njuter av den vackra sköna sommaren!
http://www.anpdm.com/pdf/5220387/424258437243425F467640475F43
Läs mer på Hagainitiativets webbplats

Almedalenseminarium - Hur tar vi nästa steg i klimatfrågan?
Hagainitiativet arrangerar lunchseminarium i Almedalen -varmt välkommen!
På seminariet kommer vi samtala om klimatförhandlingar, koldioxidskatt, klimatkompensation,
morötter och piskor, goda exempel och uthängda dåliga företag. Har detta lett till att näringslivet

flyttat fram positionerna i klimatfrågan? Vad gör näringslivet härnäst - och hur påskyndas
omställningen?
Medverkande:
Johan Skoglund vd JM
Lars Appelqvist vd Löfbergs Lila
Anders Egelrud vd Fortum Värme
Luisa Delgado vd Procter & Gamble Sverige
Tomas Kåberger professor på Chalmers
Anders Wijkman senior rådgivare SEI och Energisystem, Linköping Universitet
Annika Lillemets riksdagsledamot (MP)
Lars Hjälmered riksdagsledamot (M)
Tid: 3 juli kl 10-12
Plats: Teaterskeppet, Almedalen
Twitter: #haga12
Anmäl dig här
Varmt välkommen!

Vd med fika i Almedalen
Varje dag kl 15.00 kommer några av Hagainitiativets medlemsföretags vd:ar intervjuas om
deras drivkrafter och engagemang i hållbarhetsfrågor och klimatfrågan i synnerhet. Vi bjuder på
fika och samspråk vid Löfbergs Lilas kaffevagn. Willys bjuder på ekologiska kakor.
Måndag: Anders Egelrud, vd Fortum Värme
Tisdag: Luisa Delgado, vd Procter & Gamble Sverige och Johan Skoglund, vd JM
Onsdag: Lars Appelqvist, vd Löfbergs Lila och Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar
Axfood
Torsdag: Miljöchef med fika med Claes Johansson, Lantmännen och en hemlig gäst
Plats: Vid Löfbergs Lilas rullande kafé vid hamnen
Tid: Varje dag kl 15-15.30 (måndag-torsdag)
Twitter: #haga12

Hagainitiativet arrangerar Klimatstrategidagen 2012
Varmt välkommen till ett heldagsseminarium om klimatstrategier.
Tid: 6 september kl 8.30-16

Plats: Moderna Museet, Stockholm
Medverkande: Annie Lööf, Mattias Klum, Johan Rockström, Anders Egelrud, Lars Appelqvist,
Fredrik Wirdenius, Lin Lerpold, Svante Axelsson, Maria Sunér Fleming, Filippa Bergin Norman,
Morgan Wiktorsson, Denis Mattson samt Caroline Berg.
Twitter: #haga12
Läs mer...

Stena Recycling kör fler
transporter med tåg
Stena Recycling utökar transporterna på tåg
tillsammans med Green Cargo. Totalt ersätter
tåglösningen nu 16100 lastbilstransporter per
år. För detta har Stena Recycling också fått
Green Cargos klimatintyg.
Läs mer

Lantmännen satsar på
elcyklar och solpaneler
Lantmännen är inte bara ett svenskt företag,
utan har verksamhet i flera europeiska länder.
Två av de konkreta åtgärder Lantmännen
Unibake Benelux genomfört för att minska sin
klimatpåverkan är elektriska cyklar för
transport från hemmet till jobbet och
solpaneler på taken.
— Det är uppenbart att hållbarhet, vid sidan av
god kvalitet och bra priser, är en avgörande
faktor för våra huvudkunder, säger Jean
Dinet, divisionschef för Lantmännen Unibake
Benelux.
Läs mer

Skonsam resa för bönan!
Kaffebönan färdas långt innan den dyker upp i
en rykande het och väldoftande kaffekopp på
våra bord. För att göra resan så skonsam som
möjligt för miljön gäller det att tänka till i alla
led.
Löfbergs Lila har de senaste åren förkortat och
effektiviserat kaffebönans resa till och från
rosteriet i Karlstad på en rad olika sätt t ex
bulklastade containrar, optimerade
båttransporter och transport på tågräls rakt in
i produktionen.

Tack för att du läser Hagabloggen. Kom gärna med synpunkter på vad du vill att vi lyfter fram
och vem du vill se blogga hos oss.

Jonas Åkerman: Perfekta
styrmedel – ett hinder i
klimatarbetet?
Vi vet alla att vi långsiktigt behöver nå mycket
låga utsläpp av växthusgaser. Samtidigt pekar
klimatforskningen på att läget är brådskande
och att utsläppen redan på kort sikt behöver
minska påtagligt. Vad innebär då detta för val
av strategier och…
Läs mer...

Karl-Henrik Robèrt: Det
pratas om klimat, men vad
händer?
Det är något fel med det offentliga
klimatsamtalet. Vi har tappat decennium efter
decennium på prat. ”Vi kan inte gå över till
förnybar energi förrän den är utvecklad”. Det
är som att säga: ”Jag skall inte börja
motionera förrän jag…
Läs mer...

Ulf Wikström: Klimatfrågan
känner bara en systemgräns
– den globala
På väg mot sex graders temperaturhöjning
den kallaste junidagen på över 80 år. Om
utsläpp som på samma gång minskar och
ökar, samt om energianvändning som på
samma gång minskar och ökar. För att nå
tvågradersmålet bör vi komma ner…
Läs mer...

VD:ar visar allt större
intresse för hållbarhet

Danmark tjänar mest pengar
på miljöteknik enligt WWF

I FN-initiativet Global Compacts stora
enkätundersökning visade det sig att mer än
två tredjedelar av företagen uppgav att högsta
ledningen, och bolagets vd är engagerade i
företagets hållbarhetsstrategier. Och hälften
av företagen uppgav att det nu är styrelsen
som utvecklar och utvärderar företagets
strategier för hållbarhetsarbetet.
Källa: MiljöRapporten

Danmark toppar listan över de länder som
tjänar mest pengar på miljöteknik i förhållande
till BNP, medan Kina är världens största
tillverkare av ren energi i absoluta tal. EU har
halkat ner från första till andra plats efter
Kina. Sverige hamnar på 22:a plats, visar en
ny WWF-rapport.
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, Lantmännen, Löfbergs Lila, Procter & Gamble Sverige, Scan, Svenska Statoil, Stena
Recycling och Vasakronan. Nätverket projektleds av Tricorona Climate Partner.
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