Göteborg i december 2004

Kära vänner!
I juletid ökar belastningen på vårt ekosystem kraftigt. Vi köper en mängd prylar; gör
åt en massa papper; använder mer el; kör mycket bil när vi far runt för att hinna handla
många klappar. Men kanske kan vi dra ner på tempot och ambitionerna något och göra
färre saker - fastän tillsammans - inför julen. Kanske baka, pyssla och umgås med
familj, vänner eller kollegor.
Varför inte tänka till och låta denna jul bli en grönare jul?
Att laga ekologisk julmat, gärna med mera vegetariska inslag, kan skapa nya, mera
hälsosamma traditioner. Och varför inte hoppa upp ur TV-soffan och göra något
utomhus? Ta en promenad, åka skidor, gå ut i skogen.
På Ekosofia har vi haft många spännande uppdrag under året. Dessa har, som under
tidigare år, skiftat en del i karaktär, men har för det mesta handlat om hur man med
kommunikation och dialog i olika former kan förmå oss alla, företag, offentliga
verksamheter och enskilda att anamma ett mer miljöanpassat beteende. Det har
inneburit att utveckla och förankra olika ledningssystem för miljö – och ibland även för
arbetsmiljö. Utredningar och analyser kring miljö och miljökommunikation är andra
uppdrag som vi med glädje arbetat med. Vi har också genomfört ett stort antal
seminarier och föreläsningar för olika kunder, i bl a grundläggande miljökunskap,
miljörevision och miljökommunikation, i både Stockholm och Göteborg.
Jul kan, som sagt, vara stress och konsumtion. Eller en tid för gemenskap och
eftertanke. Gör din jul som du vill ha den. Men glöm inte att den kan innebära en
annorlunda upplevelse om du ger den lite grönare förtecken. Sen får vi hoppas att det
blir vitt på marken, åtminstone på julafton!

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

Bill, Magnus, Sanna och Mats

Se nedan vilka kunder vi arbetat med under 2004.

Nya och gamla kunder som vi arbetat med under 2004:

Aranäs KB

Kennedygruppen AB

Business Region Göteborg

Lennart Wallenstam Byggnads AB

Byggnadsfirman Ernst Roséns AB

Trafikkontoret Göteborgs Stad;
Lundby Mobility Center

Eklandia Fastighets AB
(Castellumkoncernen)

Norra Älvstranden Utveckling AB

Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

PROTEKO

Frans Maas

Svenska Mässan Stiftelse

Fyrstadskansliet

TRAAB, Trollhättans Avfalls AB

Förbo

Uddevalla kommun

Graflunds Invest AB

Uddevallahem

Göteborgs universitet

V-Städ AB

ICA Sverige AB

WESTMA, Västra Götalandsregionens
upphandlingsbolag

Ivar Kjellberg Fastighets AB
IFP Research AB

Vägverket Region Väst

