Nyhetsbrev 1. Earth Week den 25-30 mars 2019.

Är du arrangör under Earth
Week?
Har du/ni tänkt att arrangera något under
Earth Week? Det finns många olika sätt
att delta. Ordna en föreläsning, anordna
en kampanj/utmaning/tävling bland
kollegorna, bjuda in till öppet hus och
visa upp sitt miljöarbete, eller delta i vår
pop up-park eller mässa på fredag och
lördag.
Hör gärna av er till oss
earthweek@vaxjo.se
För mer information
www.vaxjo.se/earthweek.

Vill ni flagga under Earth Week?
Det finns möjlighet att köpa Earth Weekflagga. Genom att flagga visar ni ert
arbete för hållbar utveckling som ”…är en
utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov”.
Beställ genom earthweek@vaxjo.se

2019 är ett viktigt år för världen och för Växjö.
Vi är den sista generationen som kan vända ödesfrågan om
klimatet och den första generation som kan lösa de sociala
klyftorna och orättvisorna. Dessa två frågor hänger tätt samman
och det borde vara självklart att all utveckling från och med nu
måste ske utifrån konsekvenser för både miljö, klimat och
människor. Ingen har kunnat missa klimatrapporterna om att det
är nu det gäller att både ta ansvar här hemma och för stora
globala fotavtryck.
Som ny Hållbarhetschef i Växjö - en kommun som vill vara med
och ta sitt ansvar - känns det väldigt fint att få bidra till just detta.
Vi kommer under året, tillsammans med er som bor, lever och
verkar här, att ta ut riktning och målbilder för Växjö som en
fantastisk plats även år 2030. Vi kommer ta avstamp i allt gott
arbete som hittills gjorts i Växjö och med ambitionen att fortsätta
vara en modig föregångskommun inom miljö och klimat i Sverige
och världen.
Earth Week har utvecklats till en lokal mötesplats kring miljö och
klimat i vår kommun och i år kommer vi både att presentera det
arbete som gjorts hittills och samtala om framtiden, bilda oss,
inspirera och inspireras och skapa hopp, motståndskraft och
framtidstro tillsammans!
Charlotte G Brynielsson, hållbarhetschef på Växjö kommun

240x50 cm: flaggstång 9-10 m. 800 kr.
300x190 cm: flaggstång 12 m. 900 kr.
Nyhetsbrevet ges ut av Växjö kommun
Ansvarig utgivare: Charlotte G Brynielsson, hållbarhetschef
Vill du avsluta din prenumereration så mejla oss earthweek@vaxjo.se
www.vaxjo.se/earthweek @earthweekvaxjo #earthweekvaxjo

