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Stor uppslutning på årets
första rådsmöte
Årets första rådsmöte bjöd på intressanta
föreläsningar med inspiration till det
fortsatta arbetet i rådet. Uppslutningen var
stor och rådets ledamöter hade en enad
syn kring att vi är på rätt spår och behöver
göra mer av samma saker i samverkan.
Ordföranden för Miljö- och klimatrådet, landshövding Minoo Akhtarzand,
förklarade mötet öppet onsdagen den 17 mars klockan 9.00. Hon började
mötet med att välkomna de nya ledamöterna, Annika Duán, kommunalråd i
Köping, Bruno Bystrand från Sveaskog Bergslagen och Lily Levy från
Bombardier.
Stora delar av mötet var vikt åt inspirationsföreläsningar från några av
rådets medlemmar. En sammanfattning av dessa hittar du i längre ner i
nyhetsbrevet. Landshövdingen summerade dagen med att konstatera att de
redovisningar som dragits speglar det fantastiska arbete som bedrivs i länet.
Nästa rådsmöte är 5 maj.

Tema energiförsörjning föreläsningspass
Under rådsmötet bjöds ledamöterna på
inspirerande föreläsningar från
Mälarenergi, Mimer och Northvolt. Temat
var energiförsörjning och hur några av
rådets ledamöter har arbetat med detta
de senaste åren.

Från 100 procent till 100 procent
Först ut som föreläsare var Niklas Gunnar vd på Mälarenergi. Han berättade
om företagets utvecklingsresa från att energiförsörjningen var 100 procent
fossil till att bli 100 procent förnybar och återvunnen.
År 2000 var en milstolpe, då företaget beslutade att panna 5 skulle eldas
med biobränsle istället för kol. Efter det har det rullat på. Fossila

anläggningar har avvecklats och nya hållbarare har tagits i bruk.
Niklas Gunnar gav även flera exempel på frågor som är aktuella just nu. Det
handlar till exempel om lösningar för att binda in ännu mer koldioxid,
certifikat för avfallshantering och hållbarhetsmanual för att knyta ihop alla
perspektiv som behöver beaktas. Han menar dessutom att nästa trend man
ser är att allt kommer att elektrifieras och att det kommer leda till nya
utmaningar.
På malarenergi.se kan du läsa hela företagets hållbarhetsredovisning.

Återvinning av batterimaterial
Den andra föreläsaren var miljöchef
Emma Nehrenheim från Northvolt. Hon
berättade att företagets utvecklingsarbete
för att återvinna batterimaterial och sen
återanvända detta i produktionen har varit
mycket framgångsrikt. Hon konstaterade vi
mer och mer kommer att behöva kunna
lagra effekt och energi när den inte
används. Vidare menar hon att det måste
bli möjligt att flytta energi i tid och rum.
Emma Nehrenheim visade en film och
berättade om anläggningen och den verksamhet som bedrivs inom
området. Hon presenterade en bild av nuläget för företaget och vad man
planerar framåt.
Mer information hittar du på northvolt.com/newsroom.

Offensivt kvalitetsarbete
Vi skulle bli Sveriges bästa bostadsföretag!
Så inledde den tredje föreläsaren, Mikael
Källqvist vd på Mimer, sin
inspirationsföreläsning. Bostads AB Mimer
har bedrivit ett omfattande och långsiktigt
kvalitetsarbete de senaste åren. Det har lett
fram till goda resultat och höga poäng i
Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Mikael Källqvist lyfte fram vikten av att
organisationens kultur och struktur hänger
ihop. Att det är viktigt att det finns en tydlig
plan för förbättringsarbetet, goda förebilder och att alla medarbetare
involveras. Uthållighet samt en tydlig, enkel och genomtänkt kommunikation
är avgörande för att nå ett bra och hållbart resultat. Vinsterna med ett
systematiskt kvalitetsarbete är många och leder fram till att kompetensen
blir kvar i företaget, att vi utvecklar rätt saker, nöjda kunder och nöjda
medarbetare avslutar Mikel Källqvist.
Mer information hittar du på www.mimer.nu/usk.

Remiss Skogsstrategi
Under rådsmötet presenterade Johan
Wretenberg, chef på Avdelningen för
naturvård på Länsstyrelsen, Västmanlands
skogsstrategi 2030. Han berättade om
strategins uppbyggnad med åtta
viljeinriktningar, som beskriver vad länets
olika aktörer vill åstadkomma. Strategin
innehåller även en kort beskrivning av skogens roll i länet.
Skogsprogram Västmanland är ett av Miljö- och klimatrådets pågående
projekt. Det är även ett samverkansprojekt inom det nationella
skogsprogrammet. Målet med arbetet är att ta fram en regional
skogsstrategi tillsammans med berörda parter i länet. Strategin har arbetats
fram av projektgruppen som består av Sveaskog, Region Västmanland,
Skogsmästarskolan, LRF, Mellanskog, SKS och Länsstyrelsen i
Västmanlands län. Den bygger på träffar och möten som hållits mellan
2018-2020. Strategin beskriver hur vi i Västmanland kommer att arbeta med
regionaliseringen av skogsprogrammet.
Strategin kommer nu att skickas ut på remiss i länet och till rådet.
Genomgång av remissvar är planerat att ske på rådsmötet i september.
Mer om projektet Skogsprogram på Miljö- och klimatrådets webbplats.

Kranmärkt arbetsplats
Visste du att kranvatten är 300 gånger
bättre för miljön än flaskvatten och 250
gånger billigare? Kranmärkt är en nationell
hållbarhetsmärkning som har tagits fram för
att hjälpa verksamheter att minska sin
miljöpåverkan genom att välja kranvatten
framför flaskvatten.
Miljö- och klimatrådets projekt Kranmärkt vatten vill hjälpa rådets
medlemmar att bli kranmärkta. Nu har projektet inlett ett samarbete med
VafabMiljö, som enligt den nya Avfallsplanen arbetar för att samtliga
kommuner i regionen senast 2022 ska vara Kranmärkta. Tillsammans
kommer rådet och VafabMiljö att genomföra informationsinsatser och
uppmärksamma kommuner och andra verksamheter, som väljer att överge
flaskvattnet.
Mer om projektet Kranmärkt på Miljö- och klimatrådets webbplats.

Projektdirektiv SPARAton för
Miljö- och klimatrådet
SPARAton är ett kunskapsprogram med
trendspaning och klimatbantartävling som
hjälper och pushar din organisation att

tillsammans med de anställda agera mer
klimatsmart. Det är också ett skyltfönster
för länets klimatsmarta tjänster och
produkter.
Med seminarier och aktiviteter guidas och
inspireras deltagarna att bidra till att
organisation minskar sin klimatpåverkan –
vilket oftast också är lönsamt. Det ges även
möjlighet till klimatbantning med en in- och
utvägning.
I SPARAton presenteras kunskap, trender,
klimatsmarta tjänster och produkter utifrån
fem teman, även kallat depåstopp. De fem är:
Biffen: livsmedel/förtäring.
Bilen: transporter/mobilitet.
Bostaden: fastigheter/kontor.
Butiken: inköp/konsumtion.
Börsen: investeringar/ pensioner.
Välkommen att delta! Mejla projektledare Ann-Sofie Granzell för att få veta
mer.

Framtidens solel
Genom projektet Framtidens solel i Östra
Mellansverige finns det chans för dig som
har ett litet eller medelstort företag att få
extra stöd inom solelfrågor.
Det finns flera möjligheter att få hjälp. Du
får gärna höra av dig till oss med förslag och dina egna idéer. Här är några
exempel:
Enskild rådgivning för en lite mer komplicerad, ovanlig eller innovativ
solcellslösning
Rådgivning för en solcellsinvestering med en ny affärsmodell
Rådgivning för en solcellsinvestering som kombineras med en
affärsutveckling
Detta är inte ett investeringsstöd, det kan bara ges för rådgivning och
konsultation. Stödet finns att söka under 2021, men ditt projekt måste vara
avslutat den 1 december. Företagsstödet är på max 30 000 kr per företag.
Det kan antingen användas till en konsult eller till att få hjälp av en
koordinator från Framtidens solel för motsvarande personalkostnad.
Läs mer om företagsstödet på framtidenssolel.se eller kontakta Boel
Schaulin.

Välkommen till Solturnén
2021 - Tre webbinarier om

solenergi!
Solturnén 2021 är en digital
webbinarieserie för dig som är intresserad
av att producera egen el med solceller. Vid
tre tillfällen i maj kan du ta del av tips, råd
och fakta från sakkunniga föreläsare,
experter inom solel och nöjda
solcellsägare. Solturnén 2021 är öppen för alla, men extra intressant för dig
som äger eller driver ett litet eller medelstort företag. Du kan delta på alla tre
träffar, eller välja de som passar dig bäst – helt kostnadsfritt!
Måndag 3 maj, 14.00-15.30: Solceller och laddstolpar för besöksnäringen
Måndag 10 maj, 14.00-15.30: Avfallshantering och andrahandsmarknad av
solceller
Måndag 17 maj, 14.00-15.30: Byggnadsintegrerad solel
Solturnén anordnas av projektet Framtidens solel. Det är ett EU-projekt med
syfte att hjäpla dig som driver eller äger ett litet eller medelstort företag.
Här gör du din anmälan.
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