
Facebook  
Vill du lära dig mer om hur maten du äter påverkar klimatet? Årets Klimatvecka pågår 

den 18–24 oktober. Den är till stor del digital och bjuder på en mängd aktiviteter inom 

temat mat och klimat. Allt är gratis och tillgängligt för alla. Programmet uppdateras 

löpande, så håll utkik. Här hittar du till Klimatveckans program:  

 

Instagram 
Är du intresserad av mat, klimat och självförsörjning? Årets Klimatvecka pågår den 

18–24 oktober. Alla aktiviteter är gratis och tillgängliga för alla. Det mesta är digitalt. 

Programmet uppdateras löpande, så håll utkik. Här hittar du till Klimatveckans 

program:  

#Klimatveckan #Klimatrådet #Klimatsmart  

 

Linkedin 
Vare sig du arbetar inom miljö- och klimatområdet eller vill lära dig mer om hur du 

kan bidra till ett bättre klimat, så är Klimatveckan något för dig. Klimatveckan pågår 

den 18–24 oktober, och bjuder på en mängd aktiviteter inom temat mat och klimat.  

Fredagen den 22 oktober står Klimatkonferensen på programmet. Då medverkar 

bland andra tv-kocken Lisa Lemke. Under Klimatkonferensen kommer dessutom 

årets Klimatpris att delas ut.  

Alla aktiviteter är gratis och tillgängliga för alla. Det mesta är digitalt. Programmet 

uppdateras löpande, så håll utkik. Här hittar du till Klimatveckans program: 

 

Externwebb 
Är du intresserad av mat, klimat och självförsörjning? Årets Klimatvecka pågår den 

18–24 oktober.  

Klimatveckan är till stor del digital och bjuder på en mängd aktiviteter. Allt är gratis 

och tillgängligt för alla. Vare sig du arbetar inom miljö- och klimatområdet eller vill lära 

dig mer om hur du kan bidra till ett bättre klimat så är Klimatveckan något för dig. Den 

kommer garanterat att öppna möjligheter för diskussion och nätverkande samtidigt 

som du blir inspirerad till en mer klimatsmart vardag. 

Klimatkonferens 

Fredagen den 22 oktober står Klimatkonferensen på programmet. Då medverkar 

bland andra tv-kocken Lisa Lemke. Under konferensen kommer även årets Klimatpris 

att delas ut. 



Bidra till visionen 

Klimatveckan arrangeras för åttonde året i rad av Klimatrådet. Syftet med veckan är 

att den ska bidra till Klimatrådets vision om ett klimatsmart Plusenergilän. Det 

innebär, förutom låga utsläpp i länet, att det ska produceras mer förnybar energi än vi 

gör av med. 

 

Klimatveckans program uppdateras löpande, så håll utkik. Här hittar du till 

Klimatveckans program:  

 

Internwebb 
Den 18 oktober startar årets Klimatvecka.  

Nästa mening; om ni arrangerar aktivitet: [Namn på verksamhet] kommer att 

arrangera X under veckan för att inspirera till klimatsmarta val. 

Nästa mening; om ni inte arrangerar aktivitet: Den bjuder på en mängd olika 

aktiviteter inom temat mat och klimat. 

 

Oavsett om du arbetar inom miljö- och klimatområdet eller vill lära dig mer om hur du 

kan bidra till ett bättre klimat är Klimatveckan något för dig. Den kommer garanterat 

att öppna möjligheter för diskussion och nätverkande samtidigt som du blir inspirerad 

till en mer klimatsmart vardag. Klimatveckans program är till stor del digitalt. Alla 

aktiviteter är gratis och tillgängliga för alla. 

Klimatkonferens 

Fredagen den 22 oktober står Klimatkonferensen på programmet. Då medverkar 

bland andra tv-kocken Lisa Lemke. Under Klimatkonferensen kommer dessutom 

årets Klimatpris att delas ut.  

[Citat från Klimatrådet, alt. organisationen] 

Bidrar till visionen 

Klimatveckan arrangeras för åttonde året i rad av Klimatrådet och syftet är att den 

ska bidra till Klimatrådets vision om ett klimatsmart Plusenergilän. Det innebär, 

förutom låga utsläpp i länet, att det ska produceras mer förnybar energi än vi gör av 

med. 

[Citat från Klimatrådet, alt. organisationen] 

Om programmet 

Klimatveckans program uppdateras löpande, så håll utkik. Här hittar du till 

programmet: 

 


