Kära vänner, kunder, kolleger och andra miljöintresserade!
Under 2013 har hållbar utveckling och miljöfrågan fortsatt varit i fokus i media, i
näringslivet och i samhället i övrigt. Bland årets mest uppmärksammade händelser var när
IPCC – FN:s klimatpanel presenterade sin femte utvärderingsrapport i Stockholm den 27
september. Magnus var på plats och deltog i ett efterföljande seminarium tillsammans med
miljöministrar, forskare, företagsledare och andra miljöengagerade personer. Vi tror och
hoppas att klimatpanelens tydliga slutsatser 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 under 2013 och som säkert kommer att vara viktiga
kommande år handlar om ekosystemtjänster och biologisk mångfald, liksom om kemikalier.
Vi arbetar 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 är grunden i våra utbildningar och i vår rådgivning. Vi strävar efter att
med hjälp av ett ökat miljömedvetande - ekosofi - åstadkomma såväl social och ekonomisk
som ekologisk framgång för våra uppdragsgivare.
Under 2013 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.
Bill och Magnus, som utgör Ekosofias fasta medarbetarskara (och ägare), kompletterades
under 2013 av de tillfälligt anställda Johanna Lindblad och Markus Alinder. 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 2013:
Aspelin-Ramm Fastigheter AB
Bafab Kontorsmöbler AB
Chalmersfastigheter AB
Elof Hansson Fastigheter AB
Förvaltnings AB Framtiden
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Göteborgs universitet
Handelshögskolans i Göteborg Studentkår
Naturskyddsföreningen
Newbody AB
ProTeko
PSAB
Saxborn Fastigheter
Sigillet Fastighets AB
Skanska Maskin AB
Stena Fastigheter AB
Stendahls Reklambyrå
Willhem AB
Yrkeshögskolan Göteborg
Älvstranden Utveckling AB

