Inbjudan

Kommer verkligen Västra Götaland att
vara fossiloberoende 2030?
Caféafton på Ekocentrum 2017-12-06, ca kl.17.30-19.30
I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål – att vara fossiloberoende
till år 2030. Ett av de tuffaste klimatmålen i Sverige, som i sin tur har ett av
de tuffaste klimatmålen i världen. Vi har också en övergripande vision om
”det goda livet” och för oss går dessa två hand i hand. Mycket görs redan
men för att nå vårt mål behöver vi höja tempot, prioritera i arbetet och se
fler möjligheter i utmaningarna.

Fredrik Warberg

Gerda Roupe o Svante Sjöstedt

Gerda Roupe, processledare vid Regional Utveckling inom Västra Götalandregionen och Svante Sjöstedt, klimatstrateg på Länsstyrelsen kommer att
presentera hur arbetet går för att genomföra dessa mål, och vilka steg som
nu tas i kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.
Dr Sofia Lindegren Hammarstrand från Arbets- och Miljömedicin vid
Sahlgrenska och dessutom medlem i Läkare för Miljön och Svenska
Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa kommer att vara
moderator.
Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du
komma i tid. Vi disponerar en lokal som rymmer ca 45 personer. Först till
kvarn gäller. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till
mingel och fika. Programmet börjar kl 18.00.

Sofia Lindegren Hammarstrand

Vi vill gärna ha en anmälan för vår planering, senast 4 december till Björn
Fagerberg, bjorn.fagerberg@gu.se
Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön (IfM),
www.ingenjorerformiljon.se i samarbete med Läkare för Miljön (LfM),
www.lakareformiljon.se och Ekocentrum www.ekocentrum.se

Tid och plats:
Ekocentrum,
Aschebergsgatan 44
Hpl. Kapellplatsen

Vill du veta mer om dessa organisationer gå in på respektive hemsida.
Ekocentrum,
Stöd gärna Ingenjörer för Miljöns respektive Läkare för Miljöns verksamhet
genom ett medlemskap.

6 december 2017
kl 17.30 –ca 19.30
Karta: www.ekocentrum.se

- Väst

