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Solen – vår största energikälla 
 

Vi undersöker möjligheterna att ha solceller på taket på 

Actívahuset. Offerter från tre håll har hämtats in och sedan 

görs en bedömning om någon ska få uppdraget. Kristian 

som jobbar med detta har information om att det tar ca 7 år 

innan investeringen betalat sig, då vi även kommer att 

kunna sälja överskottsel. En bra affär för både oss och miljön!  

Hög tid att dra igång inför årets omdiplomering 
Som alla bör känna till vid det här laget är Actívahuset miljödiplomerat enligt 

Svensk miljöbas. Nu är det dags att kavla upp ärmarna för att bli godkända 

även för detta verksamhetsår. Listor och mätpunkter ska uppdateras, vi ska se 

om vi nått alla mål i vår handlingsplan, vi ska sammanställa vad vi gjort i en 

miljöberättelse och göra en ny miljöplan för kommande år.  

All personal är en viktig kugge i detta, att alla följer våra riktlinjer är en 

förutsättning för att vi ska ha framgångar i vårt miljöarbete.  

Miljögruppen har omformats 
Vår Marie Wädel, som gjort ett fantastiskt jobb i miljögruppen, lämnar nu över stafettpinnen till 

Johan och Kristian, eftersom hon inte längre har utrymme för uppdraget tidsmässigt.  

Varmt tack, Marie, för ditt stora engagemang!  

De nya ledamöterna har redan tagit sig an arbetsuppgifter inom miljöområdet och vi välkomnar 

dem varmt!  

Plantbaserad ”mjölk” till kaffet 
En panel bestående av fyra Actívister fick testa fem olika sorters växtbaserade baristadrycker till 

kaffet och teet. Meningarna gick minst sagt isär, men två sorter valdes ut som ska köpas in 

fortsättningsvis. Innan testet genomfördes fick panelen information om vad som är 

problematiskt med mejeriprodukter, bl a genom denna bild:  

 

 
 

 

Har du konkreta tips på saker vi kan göra på Actíva för 

en bättre miljö?  
Hör då av dig till Elus, Lotta, Julia, Johan, Kristian eller Åsa. 

 
 

Som synes, är mjölk betydligt 

sämre än växtbaserade drycker när 

det gäller utsläpp som bidrar till 

den globala uppvärmningen, 

markanvändning och vattenåtgång.  

Men hur är det, ska vi inte gynna 

svenska bönder?  

Det ska vi göra, genom att köpa 

produkter av svenska grödor, helst 

ekologiska för en stor biologisk 

mångfald. Men att gynna dem som 

bidrar till ökade klimatutsläpp är ju 

inte bra. Mjölkbönderna lär inte gå 

en ljusare framtid till mötes än 

några andra, när klimatför-

ändringarna leder till extrema 

väderförhållanden och effekter vi 

inte helt kan överblicka. Vi måste 

ta ansvar för dem som ska leva här 

framöver och göra klokare val.                                                             

 
Bilden till vänster är framtagen av 

forskare vid Oxford University.  


