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FOSSILBRÄNSLEFRIA

KOMMUNER
- SÅ GJORDE VI!

Under tre års tid har ett antal skånska kommuner fasat ut
fossila bränslen i sina organisationer. Hur gjorde vi? Vilka är de
bästa tipsen och de svåraste knäckfrågorna? Vilka verktyg kan
du som kommun eller företag använda för att fasa ut fossila
bränslen? Det blir färgsprakande underhållning, konkreta tips
och exempel från verkligheten. Vi bjuder på fika, lunch och
mingel. Vi ses!

DEC

Anmäl dig senast den
23 november på
kfsk.se/fbf/
När? 3 december, 9.30-16.00. Frukost från 9
Var? Sankt Gertrud i Malmö
Hur? Program på kfsk.se/fbf/
Pris? Kostnadsfritt (no-show-avgift 750 kr)
Frågor? anna.bengtsson@lansstyrelsen.se
eller 010-224 12 82

PÅ SCEN

Svante Axelsson, nationell samordnare för
Fossilfritt Sverige, är konferencier och
moderator.

Jesper Rönndahl, komiker i SVT och SR

P3, tar sig an mänsklighetens största stundande
problem med showen Klimatlära 2.0.

Anita Aspegren, chef för energi-

effektivisering på Energimyndigheten,
presenterar Sveriges resa mot nollutsläpp av
växthusgaser.

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne
län, leder panelsamtal med företrädare för
skånska kommuner.

Pål Börjesson, professor i Miljö- och

energisystem vid Lunds tekniska högskola, reder
ut förutsättningarna för hållbara biodrivmedel
med fokus på HVO.

KOMMUNERNA BERÄTTAR

Koka soppa på en spik – att kommunicera utan resurser Resepolicy –
hyllvärmare eller konkret verktyg i vardagen? Mod, mod, mod – en film om uthållighet

Digitaliseringsdrömmen – fem frågor om digitala körjournaler Samordnad fordonshantering – rätt bil
gör rätt jobb till rätt pris Malmö stads fjärrvärmeavtal – en historia som värmer Testtrampare – att

bryta en vana och upptäcka doften av syrén HVO

– från populärt drivmedel

till bristvara? Målen har vi, men sen då? Ordkonst om den lilla kommunen och det stora projektet
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