
 
 

 

 

Nytt för i år blir ett mingel med en spaning på framtidens miljötrender. Spaningen leds av 

Svante Axelsson och Carolina Klüft.  

 

Vilka är miljötrenderna som påverkar oss i framtiden?  

Vad händer med politiken?  

Hur organiserar sig företagen?  

Och framför allt, hur förändras våra egna beteenden? 

 

Datum och tid:  

Onsdag 3/7 2013, 17:00 - 18:30  

Plats:  

Svartbrödragatan 6, "trädgård, precis innanför Norderport 

 

http://www.facebook.com/events/590205597679281/ 

 

 
 

http://www.facebook.com/events/590205597679281/


 
 

 

  

Just nu skriver många partier om sina program inför valet och Naturskyddsföreningen ställer 

därför frågan: vad vill miljöpolitikerna? 

 

Naturskyddsföreningen frågar ut riksdagspolitiker om partiernas ambitioner och önskemål 

inför de kommande valrörelserna och arbetet i Miljömålsberedningen som pågår just nu.  

 

Datum och tid:  

Torsdag 4/7  10:30 - 12:00 

Läs mer:  

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14564?redir=%23eidx_8 

 

Får vi plats i skogen?  

 

Den enkla frågan ska diskuteras med Naturskyddsföreningens vice ordförande 

Karin Åström,  journalisten Maciej Zaremba, forskare och politiker.  

 

Datum och tid:  

Onsdag 3/7 15:00 - 16:30 

Läs mer: 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14465?redir=%23eidx_4 

 

 

Ingen vill satsa på kärnkraften idag trots att det är fullt tillåtet. Varför? 

Naturskyddsföreningen samlar de ansvariga för kärnkraft på Vattenfall och Fortum, 

myndigheter och politiker.  

Datum och tid:  

Torsdag 4/7  13:00 - 15:00 

Läs mer:  

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14587?redir=%23eidx_9 
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Frågan om friska och levande hav är en av de politiska frågorna som 

oroar människor allra mest. Gäller det även politikerna och vad kan 

riksdag och regering göra? 

 

Naturskyddsföreningen presenterar 25 åtgärder som riksdag och 

regering kan fatta beslut om oberoende av EU:s politik.   

 

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och Ellen Bruno, sakkunnig marina 

ekosystem och fiske, presenterar en ny rapport och diskuterar med Magnus Kindbom, 

statssekreterare hos Eskil Erlandsson, generaldirektören för Havs- och Vattenmyndigheten 

Björn Risinger samt representanter för riksdagspartierna.  

 

Datum och tid:  

2/7 2013, 15:00 - 16:30  

Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), "B22"  

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/15636?redir=%23eidx_14  

 

 EU de träter om vårt fläsk och våra potäter - men kommer vi ha 

något jordbruk kvar? 

Just nu reformeras EU:s jordbrukspolitik CAP och Sverige har jobbat 

intensivt med att ta fram ett förslag. Men är de tillräckligt bra - och 

hur ska det betalas? 

 

Naturskyddsföreningens vice ordförande Johanna Sandahl möter 

ansvariga politiker.  

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14437?redir=%23eidx_3 

 

 Låt pensionspengarna bygga landet! 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14515?redir=%23eidx_7 

 

 Smarta styrmedel fixar renoveringen av miljonprogrammet 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14399?redir=%23eidx_1 

http://www.almedalsveckan.info/event/list?publisherName=Naturskyddsf%C3%B6reningen

&submit=yes#p1  
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