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Många vill påverka miljöarbetet
Miljöenheten har inför arbetet med den nya handlingsplanen för miljö och hållbar utveck-
ling skickat ut en enkät till anställd och studenter vid universitet. Över 2 600 personer har 
hittills svarat på enkäten och många värdefulla synpunkter har inkommit om vad univer-
sitetet bör utveckla och förbättra i miljöarbetet. Har du fått webbenkäten via mail? – Passa 
på att göra din röst hörd, den 31 maj stänger enkäten. 

Klimatstrategin fastställs i sommar!  
Efter att ha diskuterats vid en hearing i mars och granskats i en remissrunda hos 
fakultetsnämnderna väntas Göteborgs universitets klimatstrategi fastställas av rektor i 
juni. Även den nya mötes- och resepolicyn med tillhörande regler för tillämpning har varit 
föremål för remiss och allt detta kommer att presenteras och förhoppningsvis fastställas 
vid rektorssammanträdet den 14 juni. Klimatstrategin är ett sätt att visa att klimathotet tas 
på allvar och att Göteborgs universitet kan behålla sin position som ett universitet i fram-
kant inom klimat och miljö. Förslagen kan du läsa på hemsidan: www.mls.adm.gu.se/Kli-
matpaverkan/Klimatstrategi/

Tjänsteresor riskerar befästa könsroller
En fråga som kommer att lyftas upp i klimatstrategin är resor i tjänsten. Gunilla Berg-
ström Casinowsky visar i sin avhandling Tjänsteresor i människors vardag - rörlighet, närvaro 
och frånvaro att resor i tjänsten berör många fler aspekter av hållbar utveckling än enbart 
koldioxidutsläpp. Hon skriver om hur ojämlik fördelning av vardagssysslor i hemmet gör att 
kvinnor har sämre samvete över att ge sig ut på tjänsteresor än män. Kvinnor på tjänsteresor 
känner sig också mer otrygga än män. Avhandlingen bygger på intervjuer och enkäter med 
vana affärsresenärer. Läs mer bland samhällsvetenskapliga fakultetens nyheter.

Sommar, fest och hållbar mat!
Kan miljö, hälsa och ekonomi förenas i en god och festlig måltid? Är vegetar-
isk mat ett alternativ i den hållbara måltiden? Vad innebär klimatsmart, ekolo-
giskt, närproducerat, säsongsanpassat? Dilemman vid val av mat diskuteras när 
studenter inom lärarprogrammet, hem- och konsumentkunskap dukar fram 
en buffé och redovisar resultat från ett projekt i kursen Mat och måltider i ett 
hållbart samhälle. Välkommen till årets buffé på MHM!
 
Sommarlunch 2 juni kl 11.00-13.15
Anmälan görs på www.pa.adm.gu.se/kompetensutveckling/kategorier/miljout-
bildning/ under Miljöutbildningar
Tag chansen och anmäl dig idag, fåtal platser kvar!

www.mls.adm.gu.se/Klimatpaverkan/Klimatstrategi/
http://www.samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj/tjansteresor-riskerar-befasta-konsroller.cid939391
www.pa.adm.gu.se/kompetensutveckling/kategorier


Hållbara inköp på GU
Den 17 juni bjuder enheten för inköp och upphandling och miljöenheten in till 
en förmiddag om hållbara inköp. Hur handlar vi på ett mer hållbar sätt, vad gör 
andra och vad planeras inom Göteborgs universitet?

09.30 Vi startar med fika
10-10.05 Välkomna, bakgrund
10.05-11.10 Hållbara inköp vid Lindex, Ann Åström.
11.10-11.30 GUs medverkan i projekt Hållbara inköp , CSR Västsverige 
11.30-11.55 Presentation av GUs arbete med hållbara inköp 
11.55-12 Avslut och fortsatt arbete

Anmäl dig på kompetensutvecklingsportalen under miljöutbildningar. 

Ny på jobbet
Från augusti och cirka ett år framöver kommer Jonna Bjuhr Männer att vara 
föräldraledig. Vi hälsar Anna Gadde, som ersätter Jonna, välkommen till uni-
versitetet. Anna som tidigare arbetat på bland annat Akzo Nobel kommer att ta 
över arbetet med miljöaspekten kemikalier men också arbeta med miljöanpas-
sade inköp och upphandling och den nya miljöaspekten - risker, med mera. 

När arbetet med klimatstrategin och energisparprojektet trappas upp har be-
manningen inom detta område också förstärkts. Mattias Sundemo jobbar sedan 
3 maj på miljöenheten med fram för allt miljöaspekten energi men också med 
frågan om klimatkompensering av universitetets koldioxidutsläpp med mera. 
Mattias har tidigare varit praktikant på GMV och skrev även sitt examensarbete 
inom klimatkompensering. 

Ny logga för krav och EU:s ekologiska livsmedel
Från och med 1 juli ska alla ekologiska livsmedel som säljs 
inom EU bära den europeiska loggan. EU:s regler är grun-
den för att få kalla en vara/produkt ekologisk. Så här kom-
mer den nya loggan för EU:s ekologiska livsmedel att se ut. 

Även KRAV:s logga är ny och kommer att finnas kvar som 
kompletteringsmärkning för de producenter som väljer detta 
och för produkter där EU saknar ekologiska regler. KRAV:s 
regler är till stor del samstämmiga och i vissa fall mer omfat-
tande, bl.a. gällande djurhållning och för fisk och skaldjur 
där EU inte har något ekologiskt regelverk.  

Grönheter ges ut av Miljöen-
heten vid Göteborgs univer-
sitet. Vill du prenumerera på 
Grönheter skicka ett e-post 
till: jonna.bjuhr@gu.se
Mer information om univer-
sitetets miljöarbete hittar du 
på www.gu.se/miljo. 
Grönheter utkommer nästa 
gång 24 juni 2010

Missa inte...
...Energimyndighetens verktyg, energikalkylen. Här kan du som bor i 
småhus eller lägenhet få hjälp en rad praktiska tips och råd på hur du 
kan spara energi och pengar, och minska påverkan på klimatet. Allt 
från enkla spartips till att byta hela värmesystem. Energikalkylen är 
Energimyndighetens beräkningsprogram och hjälpmedel för hushål-
len att effektivisera sin energianvändning. Du hittar den på: 
energikalkylen.energimyndigheten.se
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Tips ur Kalendern
3 juni - Sustainable develop-
ment in the Göta Älv area 
of 2050 Welcome to the final 
presentation of the course Proj-
ect management on sustainable 
development. What could the river 
area look like in 2050? How would 
you go to different places, where 
do you meet your friends, and how 
do you create your own venture? 
Time: 15.00-17.00 Place: SA 302, 
School of Global Studies (Anned-
alsseminariet) Visit our blogg for 
more information:
rivercity.blogg.se

10 juni - Urban Planning 
and the Right to the City
Peter Marcuse, professor emeritus 
i Urban Planning vid Colom-
bia University i New York City, 
föreläser om urban utveckling, 
bostadspolitik, hemlöshet,
segregation, globalisering mm..  
Föreläsningen är ett samarbete 
mellan olika aktörer från univer-
sitetet, Chalmers och Staden. Tid: 
18.00-20.00 Plats: Wallenstam-
salen, Göteborgs Stadsmuseet. 
Fri entré

21 juni - Regionutveckling 
mot en hållbar utveckling
NMC och GAME bjuder in till 
ett frukostmöte som går i det 
kommande valets tecken. Vad 
har majoriteten och oppositionen 
i Västra Götalandsregionen för 
planer och tankar kring regionens 
utveckling mot en hållbar utveck-
ling? Ta chansen att lyssna på och 
själva fråga Elving Andersson (C), 
och Birgitta Losman (MP). 
Tid: 07.30 - 09.00 Plats: Scaniasa-
len, Chalmers kårhus. Läs mer om 
anmälan och hur man blir medlem 
i GAME på: www.gamenetwork.se 
eller kontakta rebecca.brembeck@
gamenetwork.se

www.pa.adm.gu.se/kompetensutveckling/kategorier
energikalkylen.energimyndigheten.se
www.gamenetwork.se
http://rivercity.blogg.se/

