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Vi vill påverka!
Ungdomarna stod i fokus på årets första
rådsmöte. Bland annat presenterade tre
medlemmar från Ungdomsrådet för
Västmanlands miljö och klimat sig för
rådets ledamöter.
Ungdomarna svarade på frågor från rådet och delade med sig av sina tankar
om miljö och klimat. Genomgående för de tre är att de ser ungdomsrådet
som en möjlighet att vara med och påverka sin framtid.
- Jag vill påverka och jag vill att ungas röster ska bli hörda. Det är inte rimligt
att bara vuxna ska bestämma hur min framtid ska se ut. Därför vill jag vara
med i Ungdomsrådet för Västmanlands miljö och klimat, säger Ismail Aidid,
som går Rubeckianska gymnasiet på Samhällsvetenskapliga programmet.
Ungdomsrådets deltagare är i gymnasieåldern. Tanken är att alla länets
kommuner ska finnas representerade.
Känner du någon som skulle passa i Ungdomsrådet för Västmanlands miljö
och klimat? Kontakta Mårten Gustafsson på Länsstyrelsen i Västmanlands
län, 010-224 92 664 eller marten.gustafsson@lansstyrelsen.se
Läs hela nyheten på Miljö- och klimatrådets webbplats.

Ett #svinnbra avslut
Miljö- och klimatrådet anordnade den 6
mars, genom projektet #svinnbra, en
uppskattad konferens om hur matsvinnet
kan minska i restauranger och storkök.
Bland föredragshållarna fanns bland andra
Jens Dolk från restaurangen K-märkt och
Ivan Henriksen och Lone Skans, två skolkockar från Västerås med
hållbarhetstänk. Konferensen var projektets sista aktivitet och den 28 mars
beslutade Miljö- och klimatrådet att projektet avslutas, med tillägg att det
finns en efterfrågan på en extra matsvinnskonferens för de som missade
tillfället den 6 mars. Så höll ögonen öppna framöver…
Mer om projektet på Miljö- och klimatrådets webbplats.

Anläggningar för biologisk
mångfald – ladda hem
receptsamlingen
Under 2018 har två receptsamlingar för
biologisk mångfald tagits fram, en för
jordbrukslandskapet och en för parker och
trädgårdar. Samlingarna innehåller ett antal
tips på hur du enkelt och ganska billigt kan göra för att förbättra miljön för
sällsynta växter och djur. De går nu att ladda ner från Länsstyrelsens
webbplats.
Samlingarna är en del i Miljö- och klimatrådets projekt Anläggningar för
biologisk mångfald. I projektet ska även rådets medlemmar skapa
anläggningar och sätta upp informationsskyltar. Länsstyrelsen har till
exempel redan ställt upp två insektshotell på Ängsö. Projektet kommer att
avslutas den 22 maj på den biologiska mångfaldens dag.
Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar
Receptsamling för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet

Dags att nominera till
Västmanlands miljö- och
klimatpris 2019
Vinnare av Västmanlands första miljö- och
klimatpris blev food2change. Snart öppnar
fönstret för att nominera kandidater till årets
pris. Vem eller vilka förtjänar det i år? Är det
gänget i Västerås som demonstrerar för klimatet varje fredag? Är det dina
barns skola som har klimatvecka varje termin? Är det din granne som bygger
insektshotell och planterar nektarrika blommor i sin trädgård? Eller är det så
att det företag du jobbar på eller den organisation du representerar arbetar
med att göra bra saker för miljön.
Se till att nominera! Du gör det på Miljö och klimatrådets webbplats.
Nomineringsfönstret öppnar i början av maj.

Ett ögonblick med Marino
Wallsten, Fagersta kommun
Vad är dina förväntningar med arbetet
inom Miljö- och klimatrådet under 2019?
- Mycket av arbetet tidigare har varit att

befästa strukturen, ta strategier. Nu är vi
någonstans i att det ska rulla ut åtgärder så
att det blir verkstad. Vi har lagt ner stor
energi på att lägga upp tankar, planer och
idéer så nu handlar det om att förvekliga
det.
Vilken slags verkstad brinner du mest
för?
- Området miljö och klimat är ju väldigt stort, men om jag tittar på min egna
kommun så har vi tydliga målsättningar om att dra ner fossilanvändningen.
Fagersta kommun ingår i projektet Fossilfritt 2030. De insatser som man kan
göra där är väl det som ligger närmast. Men det kanske är en lågt hängande
frukt, vad vet jag.
På det personliga planet då, vad är ditt bästa miljö- och klimattips?
- Matsvinn är ju en högaktuell fråga. Tänk på hur mycket du lägger på
tallriken!
Gör du det då?
- Ja, det gör jag. Jag äter upp.

Ett ögonblick med Anna
Höjer, Bomardier
Transportation
Vad är dina förväntningar med arbetet
inom Miljö- och klimatrådet under 2019?
- Lite av vad jag ser att vi gör just nu. Att vi
skruvar till projekten och ställer nya krav på
oss själva.
Vad brinner du och Bombardier för?
- Jag brinner för att vi ska transportera oss
så miljövänligt som möjligt förstås. Inom
Bombardier så jobbar vi för att vi säkerställer att våra produkter blir ännu mer
miljövänligare. Vi ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling
kring teknologier för att bli ännu bättre.
På det personliga planet då, vad är ditt bästa miljö- och klimattips?
- Att ta sitt ansvar, att vara påläst och göra medvetna val. Och att åka tåg så
klart!

Kommande händelser på temat miljö och klimat

Nära Västmanland – maten,
klimatet och miljön
Seminarium den 25 april som handlar om
att öka medvetenheten om maten vi äter
och hur den påverkar vår omgivning, vår
miljö och vårt klimat. Under seminariet kommer filmen ”Ett hållbart liv” om
Kärrbo-bonden Ulf Andersson och Najib Rezai och om livet på en lite
annorlunda lantgård att ha premiär. Länsförsäkringar Bergslagen delar ut sitt
pris ”Årets Matentreprenör 2018”. Boken ”Nära Västmanland – upptäck vår
lokala mat!” kommer att lanseras och finnas till försäljning.
Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats

Redo för sommaren 2019?
Seminarium den 9 maj på temat framtidens
klimat. Vi får veta mer om hur vi kan
förbereda oss för ett förändrat klimat och
öka den egna beredskapen, samt hur
myndigheter arbetar med klimatrelaterade händelser. Medverkar gör SMHI
och medarbetare från Klimatfunktionen, Funktionen för samhällsskydd och
beredskap, Vattenfunktionen och Funktionen för djurskydd och veterinär på
Länsstyrelsen Västmanland. Anmäl dig senast 24 april.
Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats

Läs webbversion |

