
Klimatavtal Väsby 
- samverkan på lokal nivå

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt 
med klimat- och hållbarhetsfrågorna. För 
att nå uppställda mål behöver vi samar- 
beta med det lokala näringslivet. Vi upp- 
muntrar därför företag och organisationer 
att teckna Klimatavtal Väsby. Det ger ditt 
företag en unik möjlighet att visa upp ert 
klimatengagemang för allmänhet och 
media. 

Bidra till ett hållbart Väsby 
Genom Klimatavtal Väsby vill kommunen 
uppmuntra företag och organisationer att dra sitt strå 
till stacken och vidta åtgärder för att minska sin 
klimatpåverkan. Avtalet innebär att företagen åtar sig 
att minska sin klimatpåverkan. Företagen väljer själv 
en åtgärd som de ska redovisa, följa upp och mäta 
effekten av inom ett år. Avtalet omfattar alla 
företagets verksamheter som har en klimatpåverkan. 
Till exempel energianvändning, trafik och 
transporter, tillverkningsprocesser och företagens 
indirekta miljöpåverkan

För att uppmuntra fler företag att aktivt arbeta för att 
minska sin energi- och klimatpåverkar har också kom- 
munen och Väsby Promotion ett samarbete. 

Visa upp ditt miljöarbete 
Klimatavtalet ger företaget en unik möjlighet att visa 
upp företagets klimatengagemang  för allmänhet och 
andra intresserade. De företag som undertecknar avta- 
let får ett diplom och presenteras på en ”klimatkarta” 
på kommunens hemsida. Företagen blir kommunens 
klimatambassadörer i arbetet för att minska 
klimatpåverkan. Undertecknandet av avtal samt 
diplomering kommer göras vid något av 

Väsby Promotions event och också 
uppmärksammans på kommunens och Väsby 
Promotions hemsida, samt meddelas press. 
Kommunens mål är att minst 50 företag ska delta i 
projektet men förhoppningen är att många fler ser 
möjligheten att marknadsföra sig, och bidra till  en 
bättre miljö i Upplands Väsby. 

Vill du veta mer? 
Det finns mer information om Klimatavtal Väsby och 
om kommunens miljöarbete på 
www.uppplandsvasby.se. Där kan du också få mer 
information om de företag som hittills tecknat avtal. 

Företag eller organisationer som är intresserade av 
att teckna klimatavtal med kommunen är välkomna 
att kontakta Anna-Karin Steen, Väsby Promotion, tfn 
0739-10 84 51, anna.steen@vasbypromotion.se. 
Miljöstrateg är Morgan Pettersson, tfn 08-590 972 50, 
morgan.pettersson@upplandsvasby.se 

Vi ser fram emot att arbeta för ett hållbart Upplands 
Väsby tillsammans med dig! 

Fakta 
Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med klimat- och håll- 
barhetsfrågorna. Ett effektivt miljöledninsgsystem gör att vi kan 
arbeta systematiskt med miljöfrågorna och minska vår egen miljö- 
belastning. Kommunen är sedan augusti 2010 miljöcertifierade 
enligt ISO 14001.Vi har också ett nära samarbete med 
företag, organisationer och Väsby Promotion på lokal nivå. 
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