
 

   Göteborg den 16 december 2002 
 
Nu är det jul igen …                                         
 
… även om det alltid är lika svårt att tro det. Det var ju inte alls länge sedan 
vi gick omkring i solgasset, badade och åt glass. Och nu är det isande kallt, 
minusgrader och vi har redan haft lite snö. 

Hursomhelst, på Ekosofia har vi haft många spännande uppdrag och varit 
med om flera roliga händelser under året. Årets höjdpunkt är kanske att vår 
nygamle medarbetare Mats Kullberg börjat arbeta på Ekosofia igen efter 
drygt 5 år på Stockholm Vatten samt medverkan i biståndsprojekt i Afrika.  
I och med att Mats började den 1 oktober öppnade vi vårt Stockholmskon-
tor, på Gamla Brogatan 19. Mats är nämligen numera Ekosofias fasta fysis-
ka kraft i Stockholm. Men som vanligt jobbar vi allihopa intensivt tillsam-
mans med de flesta uppdrag, oavsett kundens geografisk hemvist. 

Våra uppdrag har som tidigare år skiftat en del i karaktär men det mesta 
har handlat om miljöledning, utbildning och miljökommunikation i olika 
former. Ett nytt område för oss är att vi, i samarbete med konsultkollegor 
som arbetar med kvalitet och arbetsmiljö, nu har börjat hjälpa flera kunder 
att bygga integrerade ledningssystem där både yttre miljö, kvalitet och ar-
betsmiljö ingår. 

Bill och Anne har under året båda blivit lyckliga ägare till varsin Ford 
Focus Flexifuel som drivs med etanol (E85). Magnus har ju sedan tidigare 
en bil av samma modell så nu kommer Ekosofias miljöbelastning när det 
gäller transporter att minska ännu mer! Värt att påpeka är kanske att vi fort-
sätter att cykla till våra kunder i centrala Göteborg.  

I våras gjorde vi vår första miljöredovisning för den egna verksamheten 
(för 2001). Den kan man läsa i sin helhet på vår hemsida. 

Till sist, några förmaningar inför julen. Den kanadensiske nobelpristaga-
ren i litteratur 1976, Saul Bellow, sa en gång att jäktade män oftast dör un-
der semestern, eftersom de är så jäktade att de inte ens hinner dö under ordi-
narie arbetstid. Och så vill vi ju inte ha det. Därför hoppas vi att julledighe-
ten nu kan innebära lite tid till eftertanke och inte ytterligare anledning till 
stress. Eller säg så här - många drömmer om odödlighet fast de inte vet vad 
de skall ta sig till en regnig söndagseftermiddag. Därmed önskar vi på  
Ekosofia … 
 

… en riktigt lugn, fridfull och God Jul.  
Och ett Gott Nytt År såklart.  

 
Anne, Bill, Ingela, Magnus, Mats och Sanna 
 
Efter jul är vi tillbaka på kontoret den 2 januari 2003.  
Var god vänd! 



 

 
 
Visste du att… 
• Man förr la peppar i pepparkakorna. Ju rikare man var desto mer peppar.  
• Senap användes som krydda till maten redan på 1300-talet.  
• Öl bryggde man förr bara till stora helger eller fester: gravöl, taklagsöl, 

julöl, barnöl. Till vardags drack man svagdricka eller enbärsdricka.   
• Före jultomten fanns julbocken som delade ut presenter. Jultomten kom 

först under 1800-talets senare del.  
• Granen kommer från Tyskland och landade som tradition i Sverige först 

i slutet av 1800-talet.  
• Jäst, som vi använder vid brödbak, kom först vid förra sekelskiftet.  

Innan jästen "uppfanns" använde man vört.  
• Adventskalendern kom till Sverige först på 20-talet.  
• Adventsljusstaken kom först på 30-talet.  
• Adventsstjärnan som hängs i fönstren kom under 40-talet.   
 
 
 
Nya och gamla kunder som Ekosofia arbetat med under 2002: 
 

 

Aranäs KB 

Business Region Göteborg 

Byggnadsfirman Ernst Rosén AB 

Chalmersfastigheter AB 

Graflunds Invest AB 

Göteborg Energi 

GöteborgsLokaler 

Göteborgs universitet 

GMI/Stora Enso 

Ivar Kjellberg Fastighets/ 
Byggnads AB  

Lennart Wallenstam  
Byggnads AB 

Liljewalls Arkitekter 

LP Entreprenad AB 

Norra Älvstranden Utveckling AB 

PROTEKO (Produktionstekniskt 
centrum för Tekoindustrin) 

Renova 

SIK (Institutet för Livsmedel och 
Bioteknik AB) 

Stockholm Vatten AB 

Svenska Mässan; Ecology 2002 

Trafikkontoret,  
Göteborgs Stad; 
Miljöfordon i Göteborg 

Uddevalla Kommun 

Uddevallahem 

V-Städ AB 

Vägverket, Region Väst 

Västtrafik 
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