
 

 

 

Medlemsinformation från Ingenjörer för Miljön juni 2020 *) 
 

Bäste IfM-medlem, 2020 har kommit halvvägs och året liknar inget annat. Covid19 trängde sig på och förändrade 

snabbt villkoren för mycket av det vi vant oss vid. Människor har fått ändra sin livsföring, företag och verksamheter 

drabbas och tragiskt nog är det många som dör och blir allvarligt sjuka i pandemin. Svaret på virushotet har till stor 

del blivit uthållighet, hjälpsamhet och respekt för varandras säkerhet. Civilsamhällets betydelse för helheten har 

blivit uppenbar. Ideella föreningar och frivilliga spelar roll och gör skillnad. Konkurrens blir mindre viktigt än 

samarbete. 

Ingenjörer för Miljön har en roll i att främja en hållbar samhällsutveckling, där vi visar på lösningar som hjälper till att 

fasa ut fossilberoendet, att ta till vara tekniska innovationer ur ett helhetsperspektiv, att skapa en mer uthållig och 

rättvis ekonomi och att bygga ett socialt stabilt samhälle. Vi skapar utrymme för kunskapsöverföring, diskussion och 

förståelse. Vad innebär exempelvis krismedvetande? Hur agerar vi på bästa sätt i en kris? När är krisen över? 

Kort om vad som hänt och vad som planeras   

Årsmötet den 22 april genomfördes som ett zoom-möte. ( Protokollet ligger på hemsidan och här: 

https://ingenjorerformiljon.se/wp-content/uploads/2020/05/Protokoll-a%CC%8Arsmo%CC%88te-IFM-2020-JUSTERAT.pdf ).  

En delvis ny styrelse har bildats och har redan haft flera styrelsemöten. Programrådsverksamheten i Göteborg, 

Stockholm och Uppsala fortsätter och flera seminarier/webbinarier planeras inför hösten. Stockholmarna planerar 

ett event om elbåtar den 31 augusti och har under hösten föreläsningar med energifokus med  Karin Ivars och med 

tidigare politiker som Birger Schlaug. I Göteborg planeras ett Göta-Älv-seminarium 2/9 och ett event 7/10 med 

Tomas Brytting om etik, samt flera andra event under hösten. Eventen presenteras dels på Facebook och dels på 

IfM-hemsidan www.ingenjorerformiljon.se – så håll utkik! Fördelen med det digitala formatet är att den geografiska 

placeringen spelar mindre roll. En annan fördel är att restiderna till och från eventen blir mindre. Samt att det kan 

finnas möjlighet att spela in eventen. 

Nu har vi swish! 123 255 4699 är numret. 
Om du missat att betala in årsavgiften för 2020 (100 kr) är du välkommen att swisha den. Varje bidrag är välkommet! 

Ange ditt namn och din epostadress i meddelande-texten så att vi kan hålla dig uppdaterad. Du kan naturligtvis även 

använda PG 6449227-5 för inbetalning. 

 

Själv har jag i år ett fokus på cirkulär ekonomi och återbruk. Jag kan tipsa om en ny utställning – Långlivat - på Nääs 

Slöjd och Byggnadsvård som handlar om detta. På Orust organiseras dessutom just nu Orust Återbruk för att ge 

produkter ett nytt liv. Det händer mycket positivt. Och lyssna gärna på Greta Thunbergs Sommar i P1 om du inte 

gjort det. Finns på SR Play. Ha en fin sommar! 

 

Vänliga hälsningar 
Christer Owe, ordförande  
christer.owe@gmail.com 

 *) Detta är årets tredje medlemsinformatio - hör gärna av dig om 
det är något du vill kommentera eller föreslå. 

 

Länktips:  

Långlivat: https://news.cision.com/se/vgr-kulturutveckling/r/skrota-slit--och-slangkonceptet-och-ta-hand-om-det-du-redan-har,c3136823   

Orust Återbruk (hemsida under uppbyggnad): https://www.orustaterbruk.se/  
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