Kära vänner, kunder, kolleger och andra
som är engagerade i miljö och hållbar utveckling!
2016 har på många sätt varit ett omvälvande år: I november blev det klart att Paris-avtalet
ratificerats av så många stater att det trädde i kraft omkring två år tidigare än beräknat.
Ungefär samtidigt valde (en fjärdedel av de röstberättigade) Donald Trump till USA:s
nästa president, som under sin presidentkampanj uttryckt tvivel på både klimatförändringar
och behov av internationella överenskommelser inom miljö och hållbarhet. Tidigare under
året folkomröstade britterna för att lämna EU. För övrigt har världen sett otaliga kriser och
terrordåd inte minst i Syrien och kringliggande länder. Och i Sverige fick vi en lag om
hållbarhetsredovisning.
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.
Ett bra stöd är de globala hållbarhetsmålen, som antogs av FN under förra året. De 17 målen
syftar till att utrota extrem fattigdom; att minska ojämlikheter och orättvisor i världen; att lösa
klimatkrisen samt att arbeta för en hållbar utveckling; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Det
innebär en ny agenda för global hållbar utveckling och en bättre värld för alla. Även de
svenska miljökvalitetsmålen är ett bra rättesnöre för många verksamheter – både privata och
offentliga.
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 2016.
Den siste november flyttade vi från Anders Carlssons gata 7. Efter drygt tjugotre år
kommer vi att driva verksamheten vidare från våra respektive bostäder – i Kungsbacka och
på Tjörn.

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

Magnus och Bill
V.G. Vänd

Bland Ekosofias kunder 2016:
Armatec AB
Bergman & Höök Byggnads AB
AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag
Förvaltnings AB Framtiden
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Göteborgs universitet
Kakservice AB
Sigillet Fastigheter AB
Stena Fastigheter AB
Stenungsundshem AB
Trollhättans stad
Uddevallahem
Willhem AB
Wästbygg AB

