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Inbjudan till klimatsamarbete 
Klimatfrågan är åter på de flestas agenda, inte minst efter det framgångsrika 
klimattoppmötet i Paris. Allt fler företag, kommuner och organisationer arbetar 
proaktivt med klimatfrågan. Det handlar om allt från energieffektivisering, 
övergång till förnybar energi, innovationer samt förändrat beteende. 
 
Lunds kommun har undertecknat det s.k. Borgmästaravtalet. Borgmästaravtalet 
(Covenant of Mayors) är ett internationellt avtal för kommuner som vill gå 
längre i sitt klimatarbete än nationerna. Deltagande kommuner har förbundit sig 
att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 samt att anta en 
integrerad strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar. 
 
Många företag och organisationer i Lunds kommun driver redan idag ett 
målmedvetet klimatarbete. Lunds kommun behöver er hjälp för att vi ska nå 
våra klimatmål. Vi hoppas på samma gång kunna bidra till att fler når 
framgångar inom klimatområdet. 
 
Genom ett nära samarbete med Lunds Klimatallians, ett oberoende 
klimatnätverk för företag och organisationer, vill vi stärka vårt samarbete med 
vår omvärld. Här finns möjligheter till gemensamma utvecklingsprojekt, 
insamling av klimatdata, ett aktivt lärande och utbyte av kunskap och 
erfarenhet. Här får ni lyssna till intressanta föredragshållare från Lunds 
Universitet samt experter från när och fjärran. Lunds kommun erbjuder också 
energi- och klimatrådgivning till företag och organisationer. 
 
För att se hur ni kan delta i vårt viktiga klimatarbete har vi gett Lunds 
Klimatallians i uppdrag att kontakta just dig. Vi kommer att underteckna en 
gemensam avsiktsförklaring med de företag och organisationer som önskar 
delta i vårt gemensamma arbete under en särskild ceremoni i samband med ett 
frukostmöte i Lund i januari 2018. Detaljer om detta får du genom Lunds 
Klimatallians genom ansvarig för nätverket Karl-Erik Grevendahl,  
0706-64 78 58, info@lundsklimat.se, www.lundsklimat.se eller genom att 
kontakta Jon Andersson, chef miljöstrategiska enheten, 046-359 58 40, 
jon.andersson@lund.se. 
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