
 

Välkomna på webbinarium för Klimatlöfte 11 

Sverige framhålls ofta som ett internationellt föredöme inom hållbar 
utveckling, men i Sverige lever vi som om vi hade 4 planeter. Vi behöver 
främja nya affärsmodeller som möjliggör att vi använda produkter längre 
och mer effektivt, att köpa nytt ska vara det sista alternativet- tvärtemot 
hur konsumtionen ser ut idag. Initiativ som underlättar för medborgarna 
att låna/hyra produkter istället för att köpa nytt hjälper till i omställningen 
och detta vill vi diskutera och inspirera till 

Inspirerande talare medverkar så som Naturskyddsföreningen, 
Bostäder i Borås, Fritidsbanken. Vi filar på agendan under sommaren och 
återkommer med mer information längre fram. 

Erfarenhetsutbyte, vad har hänt sen vi träffades sist? Vi delar med oss av 
aktiviteter som genomförts eller som vi planerar att genomföra 
underhösten. Vad har fungerat bra respektive mindre bra? 

För att göra detta webbinarium så intressant som möjligt för er skulle vi uppskatta ifall ni tog er tiden att fylla i denna 
enkät https://forms.gle/rWtD3mdV2mW3pS6i9. 

 

Sista anmälningsdag är den 24 augusti. Anmäl dig här. 
Länk till det digitala mötesrummet skickas ut någon dag innan till de som anmält sig.  

Detta webbinarium arrangeras som stöttning för genomförandet av Kommunernas klimatlöften.  

Målgrupp: Alla kommuner i Västra Götaland är välkomna, vi uppmuntrar särskilt de kommuner som antagit 
klimatlöfte 11 att delta. Relevanta funktioner kan vara miljöstrateger, näringslivsenheten, kommunala bostadsbolag, 
kultur och fritid 

Varmt välkomna! 

        

 

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 

Länsstyrelsen i Västra Götalands i samverkan med många andra aktörer. 

Kraftsamlingen samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i Västra 

Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region 

Digitalt Webbinarium 

Tor 26 aug  

Kl 09.00-11.00 

Kontakt: 

Petra Pettersson, Samordnare 

petra.pettersson@hb.se 

Josefine Persson, Projektledare 

för nätverk Cirkulär kommun 

josefine.persson@hb.se 

Klimat2030.se 

Löfte 11: Vi möjliggör 
för medborgarna att 
låna/hyra produkter 
istället för att köpa 
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