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Dags att nominera till
Västmanlands miljö- och
klimatpris 2020
Nu är fönstret öppet och du kan nominera
kandidater till årets miljö- och klimatpris.
Vem eller vilka förtjänar det i år? Är det eleverna som ploggar eller din
granne som bygger insektshotell och planterar nektarrika blommor i sin
trädgård? Eller är det så att det företag du jobbar på eller den organisation
du representerar arbetar med att göra bra saker för vår miljö?!
Klart du ska nominera!
Du gör det på Miljö- och klimatrådets webbplats senast den 31 oktober 2020.
Priset kommer att delas ut i samband med årets sista rådsmöte den 2
december.
Till nomineringen på Miljö-och klimatrådets webbplats.

Maj månads rådsmöte
ställdes in för att minska
smittspridning
Det rådsmöte som skulle ha hållits den 14
maj ställdes in på grund av det nya
coronaviruset. Länsstyrelsen liksom Miljö- och klimatrådet följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att bland annat undvika icke
nödvändiga resor. Nästa rådsmöte planeras att genomföras den 23
september. Om mötet sker digitalt eller på plats på Västerås slott meddelas
senare.
Rådets miljö- och klimatarbete har dock fortsatt under hela tiden. Både
beredningsgruppen och projektgrupperna har genomfört sina möten, men
digitalt istället för fysiska träffar.
Information om coronaviruset och covid-19 på Länsstyrelsens webbplats.

Ett ögonblick med Minoo
Akhtarzand, landshövding
och ordförande i Miljö- och
klimatrådet
Vanligtvis brukar ögonblicken i
nyhetsbreven vara med en eller flera av rådets ledamöter. Under
rådande omständigheter ger vi rådets ordförande och tillika
Västmanlands landshövding ordet.
-Just nu befinner sig Sverige i ett exceptionellt krisläge som även berör
Västmanland. Hela länet bedriver just nu ett mycket aktivt arbete för att
motverka spridningen av covid-19, säger Minoo Akhtarzand, lansdhövding
och ordförande i Miljö- och klimatrådet.
-Ett bland Länsstyrelsen i Västmanlands läns många uppdrag är ansvaret att
samordna länets krishanteringsarbete. Länsstyrelsen har därför under de
senaste månaderna haft stort fokus på att samordna och stötta de berörda
aktörerna, stat, regionen, kommunerna och andra berörda i
krishanteringsarbetet. Ett arbete med målsättningen att möta utmaningarna
samt minska effekterna av smittspridningen som det nya coronaviruset ger,
men också för att säkerställa att de viktiga samhällsfunktionerna bibehålls,
fortsätter hon.
-Internt har vi med anledning av covid-19 och den rådande situationen på
samma sätt som många andra organisationer följt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och kraftigt minskat våra fysiska möten. Vi har till
exempel ställt in många planerade aktiviteter och tjänsteresor för att
minimera smittspridning i samhället. Detta innebär att vi som ni redan har
informerats om, ställt in det planerade mötet med Miljö- och klimatrådets den
14 maj. Dock innebär detta inte att det pågående och fantastiskt viktiga
arbetet inom ramen för Miljö- och klimatrådet har stannat av, utan rådets
arbete pågår oavbrutet. Jag är övertygad om att vi genom en fortsatt
samverkan kommer att klara den rådande krissituationen på samma sätt
som vi klarade de tidigare kriserna och hoppas därför och ser fram emot
Miljö- och klimatrådets kommande möte under hösten, avslutar
landshövdingen tillika ordförande för Miljö- och klimatrådet, Minoo
Akhtarzand.

Hållbart resande
Under våren har Maram Bawaqneh, en
student från Mälardalens högskola,
genomfört ett examensarbete inom Miljöoch klimatrådets projekt Hållbart resande.
Examensarbetet har utförts under
överseende av Ulrika Överstam från
Bombardier.
Syftet med studien var att tydliggöra vilka faktorer som begränsar

organisationer från att uppnå miljömässigt hållbara tjänsteresor samt
identifiera vilka åtgärder som kan implementeras för att kunna åstadkomma
ett miljömässigt hållbart resande i tjänsten. Studien har som mål att ge en
större insikt kring hur organisationer kan främja ett miljömässigt hållbart
resande i tjänsten för sina anställda.
Studien påvisar att tid, avstånd, miljöpåverkan, ekonomi och bekvämlighet
var viktiga påverkansfaktorer på transportvalet vid lokala, regionala,
nationella samt internationella tjänsteresor. Vidare visar studien att de
åtgärder som organisationer kan vidta för att främja hållbara tjänsteresor är
att implementera tjänstecyklar, uppmuntra sina medarbetare att utnyttja
kollektivtrafiken, skapa tydliga miljömål och resepolicyer som kontinuerligt
följs upp, starkare restriktioner kring resor med flyg eller tjänstebil samt
sträva efter att få medarbetarna att utnyttja digitala möten i större omfattning.
Till projektet Hållbart resande på Miljö- och klimatrådets webbplats.

Nu finns möjlighet att vara
med och forma framtidens
skogar
Den 3 juni deltog 49 skogsintresserade
personer på det digitala dialogmötet
”Västmanlands skogar”. Mötet hölls inom ramen för rådets projekt
Skogsprogram Västmanland och deltagarna fick möjlighet att ge inspel till
projektet. Det utgjorde även en start för fyra nya tematiska grupper kring
skogsfrågor som ska formas i höst. Även om du inte deltog på mötet så är du
välkommen att anmäla intresse att delta inom dessa grupperingar:
Hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt
Innovation och förädling av skogsråvaror
Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen
Till projektet Skogsprogram på Miljö- och klimatrådets webbplats.

Nytt utseende på
webbplatsen
Under våren har Miljö- och klimatrådets
webbplats fått en uppfräschning. Bland
annat har webbplatsens bilder förminskats
och vissa sidor har strukturerats om. Detta för att webbplatsens besökare
lättare ska kunna hitta information utan att behöva scrolla allt för mycket.
-Det är inga stora förändringar vi har gjort. Vi vill att besökarna fortfarande
ska känna igen sig när de besöker webbplatsen så vi har bara trimmat till
den lite, säger Sara Paulsson, ordförande i rådets beredningsgrupp.

Till Miljö- och klimatrådets webbplats.

Läs webbversion |

