
 
 

Kära vänner, kunder, kolleger och andra  

som är engagerade i miljö och hållbar utveckling! 

 

2017 ser ut att bli det tredje varmaste året i rad, havsisnivåerna vid polerna är rekordlåga, 

orkanerna har varit fler och kraftigare och skogsbränderna rasar för fullt i bla Kalifornien. 

Utsläppen av klimatpåverkande gaser ökar såväl i Sverige som i världen i övrigt och 

president Donald Trump vill att USA skall lämna Parisavtalet, som ju är en förutsättning 

för att vi skall komma väl under 2 graders uppvärmning och helst inte över 1,5 grader.  

Runt om i världen ser vi otaliga kriser och terrordåd, inte minst i Syrien, Irak, Jemen mfl 

kringliggande länder.  

Samtidigt har året präglats av optimism; så gott som alla övriga länder arbetar på enligt 

Parisavtalet (även många delstater i USA!) och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. För första 

gången går solenergi om fossilt och Kina, Saudiarabien och Jordanien investerar i 

förnybart. I Sverige ökar det miljöanpassade byggandet (Svanen-märkt med 34 procent) 

och elcykeln har utsetts till årets julklapp. 

Oavsett världsläget och den inhemska politiken fortsätter vi på Ekosofia att försöka hjälpa 

våra kunder och uppdragsgivare att ta tillvara möjligheterna med ett trovärdigt miljö- och 

hållbarhetsarbete. Detta gör vi bland annat med en omfattande omvärldsbevakning och 

omvärldsanalys som grund. Vår bedömning är att de stora miljö- och hållbarhetsfrågorna 

alltjämt kommer att ha en avgörande betydelse för alla som driver en verksamhet, oavsett 

om det är inom det privata näringslivet bland börsnoterade stora företag eller i små 

familjeföretag eller en offentligt driven verksamhet. Det innebär att alla måste känna till 

verksamhetens påverkan; ha mål och program för förbättringar och utveckling samt på ett 

trovärdigt sätt kunna kommunicera kring dessa frågor med sina intressenter.  

Under året som gått har vi fortsatt att hjälpa flera av de kunder som vi arbetat med i många 

år. Nya kunder och uppdrag har också tillkommit. Se baksidan för exempel på kunder som 

vi arbetat med under 2017.  

Sedan ett år tillbaka driver vi verksamheten från våra respektive bostäder – i Kungsbacka 

och snart i Masthugget i Göteborg.  

 

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

Magnus och Bill 

V.G. Vänd  



 

 

 

 

 

 

Bland Ekosofias kunder 2017: 

 

 

Bergman & Höök Byggnads AB 

Brunngård Group AB 

AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag 

Förvaltnings AB Framtiden 

Göteborgs universitet 

Kakservice AB 

Sigillet Fastigheter AB 

Stena Fastigheter AB 

Stenungsundshem AB 

Ultramare AB 

Willhem AB 

 

 

 

 
 


