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Dags att nominera till Miljö
och klimatpris 2019
Nu går det att nominera till Västmanlands
miljö- och klimatpris 2019. Har du eller din
organisation gjort något som bidrar till
länets miljö- och klimatarbete? Eller vet du någon annan som förtjänar att
vinna? Nominera redan nu på Miljö- och klimatrådets webbplats.
Ta mig till nomineringsformuläret!

Länets klimatstrategi är ute
på remiss
Västmanlands klimatstrategi är nu ute på
remiss. Klimatstrategin tas fram utifrån
uppdrag i Regleringsbrev. Ambitionen är att
bidra med kunskap, inspiration och
vägledning. Du kan bidra med dina synpunkter på remissversionen senast
den 15 augusti 2019. Skicka ditt underlag
till vastmanland@lansstyrelsen.se Har du frågor gällande remissversionen,
kontakta Carin Råberger, Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Västmanlands klimatstrategi

Cirkulär ekonomi tar fart
Johanna Olsson från Vafab Miljö
presenterade projektet Cirkulär ekonomi på
det senaste rådsmötet. Projektet som
kommer att ledas av Johanna tar nu sitt
riktigt avstamp. Syftet med projektet är att få
fram goda exempel och förebilder i länet av cirkulär upphandling och en
industriell symbios. Tanken är även att positionera Västmanland nationellt

som en föregångare inom den cirkulära ekonomin.
Läs mer om presentationen.

Seminarium om
skogsbränder
Dagarna före midsommar träffades
företrädare för skogsbolag och
skogsägareorganisationer, kommun- och
myndighetsföreträdare och flera andra
skogs- och klimatintresserade på ett seminarium i Skinnskatteberg. På
agendan stod föreläsningar och diskussioner om vad vi kan göra för att
minska risken för stora skogsbränder framtiden. Seminariet anordnades
inom projektet ”regionalt skogsprogram för Västmanlands län” som leds av
Miljö- och klimatrådet.
Läs mer om seminariet.

Klimatanpassa skogen försäkringsbolagens roll
Johan Litsmark, naturskadespecialist på
Länsförsäkringar, anser att
försäkringsbolagen har en viktig roll att
bidra med inom klimatrelaterade frågor och
att det är deras ansvar att göra det utifrån ett riskperspektiv.
Till nyheten på Miljö- och klimatrådets webbplats.

Projektet Anläggningar för
biologisk mångfald är
avslutat
Den 22 maj på den biologiska mångfaldens
dag avslutades projektet Anläggningar för
biologisk mångfald. Projektet har gått ut på
att med små enkla medel skapa livsmiljöer
för olika insekter genom att bygga bihotell, spara öppen sand eller bara nått
så enkelt som att plantera rätt sorts växter i rabatterna. Projektet var en del i
Miljö-och klimatrådets arbete. 22 olika företag, myndigheter och andra
organisationer medverkade i projektet.

Ett antal recept för biologisk mångfald har även tagits fram inom projektet.
De finns att ladda ner från Länsstyrelsens i Västmanlands webbplats.
Receptsamlingen fick stort genomslag i media och har förekommit i många
artiklar spritt över hela landet.
Till receptsamlingen på Länsstyrelsens webbplats.

Ett ögonblick med Stellan
Lund, kommunalråd i
Kungsörs kommun
Vad ser du som den största miljö och
klimatutmaningen för din kommun?
-Den största utmaningen har varit att skaffa
en ekolog, men nu har vi gjort det! Så nästa
stora utmaning vi har att jobba med i
kommunen idag är sjögull. Sjögull är en
riktig pina och en jätteutmaning vi har. Nu
hoppas vi på att de andra kommunerna
ställer upp att jobba lite mera aktivt för att
bekämpa sjögull.
Hur långt har kommunen kommit med miljöarbetet om 10 år
-Nu har vi lagt nya mål eftersom vi är en eko-kommun. Det har droppat av
lite när vi tappade våra ekologer men nu tar vi upp det igen. Ett av våra nya
mål är att hämta upp det vi har tappat. Vi har ju legat på första plats, vi har
haft kungliga utmärkelser, nu vill vi ha nya utmärkelser och ligga på första
plats igen. Målet är att vi ska komma tillbaka en bit varje år. Sen jobbar vi
väldigt hårt med vår fina vattentäkt som vi har. Vi har så att vi kan förse både
Arboga och Köping så småningom så att de kan kunna få stödvatten.

Ett ögonblick med Mikael
Källqvist, vd Bostads AB
Mimer
Vad ser du som den största miljö och
klimatutmaningen för Mimer?
Den största miljöbelastningen vi har som ett
fastighetsbolag är energiförbrukningen.
Den har vi bra koll på och jobbar nationellt
med. Sen jobbar vi med hela paletten som
man gör i Miljö- och klimatrådet – nästan –
inte med skogsbruk. Vi ser att utvecklingen
blir så mycket större om vi alla jobbar

tillsammans både offentliga och privata aktörer.
Vad har Mimer blivit bättre på om 10 år?
Jag tror att avfallshanteringen och återvinningen har blivit betydligt bättre än
vad den är idag. Då inte bara från hushållens sida utan även när vi
producerar nya fastigheter och när vi bygger om fastigheter. Där är det ett
ganska stort resursslöseri idag. Jag tror till exempel att vi kommer behöva
bygga mycket mer i trä.

Läs webbversion |

