
 

 Göteborg i december 2003 
 
Nu är det jul igen … 
 

… även om det alltid är lika svårt att tro det. Det var ju inte alls länge sedan 
det var sommar. Om vi nu bara kunde få några minusgrader och snö också. 

Hursomhelst, på Ekosofia har vi under 2003 haft många spännande uppdrag. 
Dessa har som tidigare år skiftat en del i karaktär men det mesta har handlat om 
miljökommunikation i olika former.  

Under året och inte minst under hösten har frågan om hur man får och bör 
använda miljöargument varit i fokus. Flera företag har anmälts till KO resp. 
marknadsdomstolen och bl a målet mellan COOP och Spannmålsodlarna är ännu 
inte avgjort. 

Vid en återblick på året som gått är det tydligt att även frågor om miljö-
anpassade inköp och transporter placeras högt upp på agendan hos många, 
liksom miljöledning och organisation – att få det planerade miljöarbetet att 
verkligen fungera; att hela organisationen är överens om vad miljöpolicyn 
innebär, tex när det gäller miljöanpassning av produkter och i marknadsföringen.  

Vi har genomfört ett stort antal seminarier och föreläsningar för olika kunder, 
både i grundläggande miljökunskap, miljöledning, miljörevision, miljöekonomi 
och miljöjuridik samt i miljökommunikation – hur man skriver och pratar om 
miljö. Medarbetare från ett tiotal olika företag och offentliga verksamheter 
deltog under året i något av de öppna seminarier – grundläggande miljökunskap 
resp. miljökommunikation – som vi arrangerade i Stockholm och Göteborg. 

I början av hösten bestämde sig Anne Udd för att i fortsättningen arbeta med 
Kinna som bas i det egna handelsbolaget Hållbar Idé – Nilsson och Udd HB. 
Anne arbetar nu som frilansande underkonsult i flera av våra uppdrag som 
handlar om miljöledning och miljöjuridik. 

Som vanligt har vi också prioriterat Ekosofias internkonferenser, som enligt 
traditionen ska genomföras på (eller åtminstone i närheten av) en ö eller sjö. I år 
blev det två höstkonferenser – en på Källö-Knippla (en ö i Göteborgs norra 
skärgård) och en på Nya Varvet (en del av Göteborgs hamnområde, som ligger 
söder om den stora ön Hisingen). Våra interkonferenser ger oss möjlighet att 
koncentrerat och under fria former diskutera hållbar utveckling i allmänhet och 
Ekosofias utveckling i synnerhet. 

 
För övrigt önskar vi er alla … 

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

 
Bill, Magnus, Sanna, Mats och Ingela 
 
 
Efter jul är vi tillbaka på kontoret den 7 januari 2004. 
Var god vänd för att läsa vilka kunder vi arbetat med under 2003. 



 

 
 

Nya och gamla kunder som vi arbetat med under 2003: 
 

 

Aranäs KB 

Byggnadsfirman Ernst Roséns AB 

Drott Bostad AB 

Eklandia Fastighets AB  
(Castellumkoncernen) 

Graflunds Invest AB 

Göteborgs universitet 

IFP Research AB 

Kretsloppskontoret, Göteborgs stad 

Lennart Wallenstam Byggnads AB 

Liljewall Arkitekter 

Miljöanpassat Näringsliv i Fyrstad 

Miljöfordon i Göteborg 

Norra Älvstranden Utveckling AB 

Proteko 

scp 

Statoil 

Stockholm vatten 

Uddevalla kommun 

Uddevallahem 

V-Städ AB 

Vägverket Region Väst 
 

 
 
 

 


