Göteborg, december 2005

Kära vänner!
2005 har varit ett händelserikt år för Ekosofia AB. Efter sju år lämnade Sanna Hambeson
företaget och arbetar nu som projektledare för Hållbar Utveckling Väst. Mats Kullberg
återfinns numera på miljöförvaltningen i Stockholm. Ekosofia har istället förstärkts med
Martin Eklund, tidigare miljösamordnare i Torshälla stadsdelsförvaltning, en av de första
EMAS-registrerade stadsdelarna i Sverige och Sara Borgström som närmast kommer från
Miljöförbundet Jordens Vänner, där hon har varit organisationssekreterare.
En ny styrelse har börjat arbeta under hösten, ledd av Björn Ryfors med lång erfarenhet av
lednings- och personalfrågor från Volvo och Lear Corporation. Utöver Bill och Magnus ingår
även Annelie Waktel Rendahl i den nya styrelsen. Annelie som nu är verksam som konsult
har tidigare arbetat på bl a Bostads AB Poseidon, Banverket och Lindholmen Utveckling AB.
Verkställande direktör för Ekosofia AB är Magnus, med Bill som vice VD. Avsikten är att –
tolv år efter vi startade företaget – fortsätta utveckla verksamheten, till gagn för kunder,
medarbetare och naturen.
Under året har vi haft många spännande uppdrag. Som tidigare har de flesta kretsat kring hur med hjälp av kommunikation och dialog - både offentliga och privata verksamheter ska kunna
verka för hållbar utveckling. Vi har bland annat arbetat med miljöledning, miljörevision,
utbildning och olika former av utredningar. Ett exempel är att Uddevalla kommun under
våren registrerades enligt EMAS - som första kommun i Sverige!
Men nu är det jul, och då kan vi på Ekosofia tipsa om att det går att få tag på mycket av det
som hör julbordet till i ekologisk tappning, allt från skinkan till snapsen – och portvinet!

Vi önskar er alla en riktigt lugn och God jul
och ett Gott Nytt År!
Bill, Magnus, Martin och Sara

Var god vänd för att läsa vilka kunder vi arbetat med under 2005.

Ekosofias kunder under 2005

Bolagsverket

Norra Älvstranden Utveckling AB

Byggnadsfirman Ernst Rosén AB

PROTEKO

Donnergymnasiet, Göteborg

REC Indovent / Elof Hansson

Fastighetskontoret, Göteborgs stad

SKL – Sveriges Kommuner och landsting

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Tullverket

Graflunds Invest AB, Eskilstuna

Tärntank Rederi AB

Göteborgs universitet

Uddevalla kommun

Ivar Kjellbergs Fastighets AB

Uddevallahem

Köpings kommun

V-städ AB

Lundby Mobility Center

Vägverket, region Väst

Länsstyrelsen Kronobergs Län

Xtractor Interactiv AB

