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 – då 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, fullständig källsortering av
avfallet, liksom julklappar i måttlig omfattning, med mer upplevelser i stället för prylar.
Ekosofia arbetar fortsatt och ständigt 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.
Vi – liksom många andra – är försiktigt positiva till klimatöverenskommelsen som
träffades i Paris nu i december. Exakt vad den kommer att innebära för Sverige och
svenska verksamheter är väl lite för tidigt att veta, men det innebär säkerligen att
klimatfrågan kommer att vara i fokus även i fortsättningen. Vi ser fram mot möjligheten att
hjälpa befintliga och nya kunder med tolkningar och rådgivning om detta, liksom med stöd
i hur man bäst ska hantera verksamhetens klimatanpassning.
Vi vill även påminna om att FN i september antog 17 globala hållbarhetsmål, som bland annat
har till syfte att utrota extrem fattigdom; att minska ojämlikheter och orättvisor i världen; att
lösa klimatkrisen samt arbeta för en hållbar utveckling; ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Det innebär en ny agenda för global hållbar utveckling och en bättre värld för alla.
Andra miljöområden som kommer att vara viktiga kommande år handlar om ekosystemtjänster och biologisk mångfald, liksom kemikalier.
Under året som gått 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 2015.
För att bättre anpassa våra lokaler till den befintliga verksamheten flyttade vi i slutet av
året in i mindre lokaler – ca 50 meter längre ner i korridoren i samma byggnad (141:an) på
Lindholmen.
Bill och Magnus, som utgör Ekosofias fasta medarbetarskara (och ägare), kompletterades
under 2015 av de tillfälligt - och mycket engagerade - anställda Markus Alinder, Matilda
Jacobsson och Sandra Andersson. Dessutom med stöd av flera intresserade praktikanter
som förmedlats via Miljöbron.

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

Bland Ekosofias kunder 2015:
Armatec AB
Bergman & Höök Byggnads AB
AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag
Förvaltnings AB Framtiden
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Göteborgs universitet
PRIMÄR fastighetsförvaltning AB
PSAB
SGS Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
Stena Fastigheter AB
Stendahls
Stenungsundshem AB
Uddevallahem
Willhem AB
Wästbygg AB
Älvstranden Utveckling AB

