Kära vänner, kunder, kolleger och andra
som är engagerade i miljö och hållbar utveckling!
Det är väl inte troligt att det blir någon vit jul – här i Göteborg. I stället får vi hoppas på en
grön sådan – bland annat syftande på miljöanpassningen. Numera är det ju ganska lätt att
välja ett mer hållbart julfirande; allt ifrån ekologisk och rättvisemärkt mat och dryck till
energibesparande LED-lampor i julgran och adventsstakar, liksom julklappar i måttlig
omfattning, med fokus på upplevelser i stället för mer prylar.
Hur man ska tolka den senaste tidens politiska turbulens och osäkerhet kring
regeringsfrågan och vilken (miljö)politik som kommer att föras lär vi inte vara ensamma
om att fundera över och försöka analysera. Vi arbetar ju hela tiden med en omfattande
omvärldsbevakning och omvärldsanalys, för att öka vår kunskap och förståelse för vad
som händer inom området miljö och hållbar utveckling. Detta som en grund i våra
utbildningar och vår rådgivning.
Oavsett dagspolitiken har hållbar utveckling och miljöfrågan under 2014 uppmärksammats
i media, i näringslivet och i samhället i övrigt. Liksom tidigare blir det allt tydligare, för
varje IPCC-rapport, att vi måste ta klimatfrågorna på största allvar. Vi tror och hoppas
också att klimatpanelens skarpa budskap kan bidra till att fler verksamheter medverkar i
omställningen för att minska vår klimatpåverkan och för den klimatanpassning som också
är nödvändig.
Andra miljöområden som varit i fokus och som säkert kommer att vara viktiga även
kommande år handlar om ekosystemtjänster och biologisk mångfald, liksom om kemikalier.
Under 2014 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 året. Under våren skrev vi också en krönika i Veckans Affärer
Hållbarhet under rubriken ”Sätt ord på vad du gör – Begreppsförvirringen kring miljö,
samhällsproblem och ansvarstagande både förvillar och fördunklar”, som finns att läsa på
vår hemsida.
Bill och Magnus, som utgör Ekosofias fasta medarbetarskara (och ägare), kompletterades
under 2014 av de tillfälligt anställda Markus Alinder och Malin Svarre. Dessutom med
stöd av flera praktikanter som förmedlats via Miljöbron.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
V.G. Vänd

Bland Ekosofias kunder 2014:
AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag
Advokatfirman Lindahl
Bafab Kontorsmöbler AB
Förvaltnings AB Framtiden
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Göteborgs universitet
Naturskyddsföreningen
Newbody AB
PRIMÄR fastighetsförvaltning AB
PSAB
Saxborn Fastigheter
SGS Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
Stena Fastigheter AB
Willhem AB
Wästbygg AB
Yrkeshögskolan Göteborg
Älvstranden Utveckling AB

