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En helhjärtad satsning på
hållbarhetsfrågorna - Elektriker’n
vinnare av årets miljö- och klimatpris
Den 2 december mottog Elektriker’n i Dingtuna Västmanlands miljö-och
klimatpris 2020. Priset delades ut av landshövding Minoo Akhtarzand, tillika
ordförande för miljö- och klimatrådet vid en ceremoni digitalt från
Länsstyrelsen i Västerås.
Miljö- och klimatrådets motivering av vinnaren lyder:
” Västmanlands miljö- och klimatpris 2020 tilldelas Elektriker’n i Dingtuna.
Elektriker’n får priset för att de visat att även ett litet företag kan bidra stort i
hållbarhetsarbetet. Företagets filosofi är en helhjärtad satsning på
hållbarhetsfrågorna. De fokuserar på elbilsladdning och solcellsinstallationer,
kombinerat med lokala satsningar som till exempel elbilens dag i Dingtuna.”
Om prisutdelningen på miljö-och klimatrådets webbplats.
Landshövdingen presenterar vinnaren i ett klipp på Länsstyrelsens YouTubekanal.

Årets sista rådsmöte
2020 har varit ett annorlunda år, även för
Västmanlands miljö- och klimatråd. På
grund av det coronavirus som drabbade
världen i början av 2020 har årets
rådsmöten till största del genomförts
digitalt, så även årets sista.
Under mötet den 2 december började rådets ordförande, landshövding
Minoo Akhtarzand, med att välkomna den nya ledamoten Jonna Lindman,
kommunalråd i Arboga kommun. Sedan gick beredningsgruppens
sekreterare Mårten Gustafsson igenom rådets pågående projekt. Han
konstaterade att ”det händer mycket trots att corona sätter några käppar i
hjulet”.
En slutrapport för projektet Energieffektivisering presenterades av Mathias
Söderholm från Energikontoret i Mälardalen. Rådet beslutade att ta vara på
lärdomarna från projektet och att avsluta det. Dessutom ska ett nytt projekt,
SPARAton, starta.
Slutligen presenterades finalisterna till årets miljö- och klimatpris,
Mälarenergi, IKEA, kvartersvärdarna på Mimer, LT-konsult och Elektriker’n.
Efter en rafflande omröstning stod till slut Elektriker’n som vinnare av
Västmanlands miljö- och klimatpris 2020.
Se alla de fem finalisterna presentera sig och sin verksamhet på
Länsstyrelsens YouTube-kanal.
Läs mer om årets sista rådsmöte på miljö- och klimatrådets webbplats.

Rådsmöten 2021
Nästa års rådsmöten är inplanerade mars, maj, september och december.
På det sista rådsmötet kommer 2021 års vinnare av miljö- och klimatpriset
att utses.

SPARAton är
klimatbantartävlingen där
alla vinner kunskap
Under årets sista rådsmöte togs beslut om att starta upp ett nytt projekt,
SPARAton.
SPARAton är ett roligt och handlingsinriktat kunskapsprogram, en
trendspaning och en klimatbantartävling med utgångspunkt från den
cirkulära ekonomin. Deltagande organisationers anställda guidas att agera
klimatsmart utifrån en organisations klimatpåverkan kopplat till inköp och
konsumtion. Det görs genom kunskapsseminarier och aktiviteter samt i
tävlingsdelen, efter en invägning, en mätning av ett minskat klimatutsläpp –

därav namnet SPARAton.
SPARAton består av fem temaområden som alla börjar på B, lånat från
Världsnaturfondens (WWFs) klimatguide. Dessa benämns depåstopp, precis
som i en tävling, men här tankar deltagarna kunskap och inspiration. Aktörer
i länet som erbjuder klimatsmarta produkter och tjänster bjuds in att
presentera dessa utifrån hur de passar in till de olika depstoppen.
De fem temaområdena är:
Biffen – allt som rör livsmedel och förtäring.
Bilen – allt som rör transporter och mobilitet.
Bostaden – allt som rör fastigheter och kontor.
Butiken – allt som rör inköp och konsumtion.
Börsen – allt som rör investeringar och pensioner.
Projektledare blir Ann-Sofie Granzell från CirEko. Med sig har hon även
CirEkos klimatexpert Daniel Nordström.
Kommentarerna i det digitala rådsmötets chatt var odelat positiva.
SPARAton på CirEkos webbplats.

Föreläsning Mälardalens
Högskola
Mälardalens Högskola arrangerade den 17
november Hållbarhetsdagen för sina
förstaårsstudenter inom
Ekonomprogrammet,
Statsvetarprogrammet, Byggnadsteknik, och Energiteknik. Eventet
arrangerades som ett ZOOM Webinarium och vid detta deltog cirka 450
studenter.
Sara Paulsson, Chef för avdelningen miljö vid Länsstyrelsen Västmanland
deltog inledningsvis och berättade om de globala hållbarhetsmålen Agenda
2030, läget i länet kopplat till några av dessa samt gav exempel på det
pågående hållbarhetsarbetet i länet. Under delar av seminariet engagerades
studenterna via interaktiva frågeställning där de själva bland annat fick svara
på hur de kan bidra i hållbarhetsarbetet. Svaret bildade ett stort ordmoln av
studenters inspel.
-Det känns oerhört positivt att se resultatet i detta ordmoln då ni som
studenter är framtiden och verkligen visar att ni kan bidra i hållbarhetsarbetet
på många olika sätt. Det inger hopp inför framtiden, avslutade Sara
Paulsson
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