
Program för dagen
10.45-11.00 Registrering
11.00-11.20 Presentation Klimatavtal Väsby och klimatbokslut 2009-2014
Klimatavtal Väsby påbörjades 2009 och mycket har hänt sedan dess. Andrea Rishaug berättar 
om vilka insatser som har gjorts och vad som har uppnåtts. Sammanställningen av 
klimatbokslutet för Klimatavtal Väsby lämnas ut till alla deltagande företag. 
11.20-12.15 Föreläsning av Martin Hedberg
Förändringar av klimat, ekosystemtjänster och energiresurser är några av vår tids stora globala 
frågor som påverkar såväl enskilda individer som regeringar och företag i smått och i stort. Det 
är mycket väsentliga frågor som dock allt för lätt glöms bort i det dagliga bruset av vardags-
sysslor, nyckeltal och kortsiktiga åtgärder. Under föreläsningen kommer Martin att förklara 
vetenskapliga resultat och prata om de stora globala frågorna som påverkar oss allt mer.
12.15-13.00 Lunch och workshop 
Nu är Klimatavtal Väsby avslutat i den form det är nu - tillsammans arbetar vi under denna 
workshop fram hur det fortsatta samarbetet mellan kommun och näringsliv kan se ut. 

Miljöfrågor - hur ska näringsliv och 
kommun samarbeta?
Miljöproblem är en av vår tids stora ödesfrågor. Få frågor har under så lång tid varit aktuella på 
motsvarande sätt. Från att från början endast ha engagerat initierade forskare till att bli en fråga 
för allmänhet, politiker, näringsliv och investerare. Det gäller att hänga med. I synnerhet som 
frågorna och klimatrelaterade verksamheter växer inom affärslivet. 

Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion bjuder in dig som företagare till en lunchträff 
om klimatfrågor. Det arbete som har gjorts inom Klimatavtal Väsby kommer att presenteras och 
därefter kommer Martin Hedberg, meteorolog och uppskattad föreläsare inom klimatfrågor, att 
föreläsa om hur klimatläget i Sverige ser ut och vad som måste ske för att nå förbättringar. Där-
efter kommer vi att ha en workshop där målet är att tillsammans komma fram till hur ett framtida 
samarbete mellan Väsbys näringsliv och Upplands Väsby kommun inom miljöarbetet kan se ut.

När: 26 november, kl. 11-13 inklusive lunch. 
Var: Väsby Promotions lokaler, Kanalvägen 10 C 3tr
Anmälan görs till ylva.kallstedt@vasbypromotion.se senast den 24 november. Deltagandet är 
kostnadsfritt men vid utebliven närvaro och ej avbokad anmälan debiteras 150 kr. 

Varmt välkommen!

Lunchföreläsning och 
workshop


