
Klimatpiloter – Mora och Orsa

Vill du få en mer klimatsmart livsstil
& minska ditt ekologiska fotavtryck?

Studiecirkel: 6 träffar under ett år med olika teman, utmaningar 
och föredrag inom områdena transporter, mat, boende, 
konsumtion och kemikalier. 

Studiecirkeln pågår mellan september 2015 – maj 2016.
Kostnadsfri! 

Syftet med studiecirkeln är att göra dig mer medveten om 
hur din livsstil påverkar miljön och klimatet samt hur man 
kan minska sitt ekologiska fotavtryck. 
 
Vi riktar oss till hushåll i Mora och Orsa. Barnfamiljer, pensionärer, 
studenter etc.   
 
Anmälan och frågor: Kontakta energi- och klimatrådgivningen i din 
kommun, Annika Persson, annika.persson@orsa.se 0250-55 23 09 eller 
Birgitta Blomberg Quintino, birgitta.blomberg@orsa.se 076-786 21 50 
 
                    

Vad är omställningsrörelsen?
Välkomna till föreläsning i Holens bystuga, Orsa, onsdagen 
den 11 november KL: 19.00. Vi bjuder på ekologisk fika.

Omställning Sverige är ett nätverk som har skapats för att stödja och inspirera 
de lokala omställningsinitiativ som startar runt om i Sverige. Omställning hand-
lar om att skapa lokal utveckling som är socialt och ekologiskt hållbart. Kvällens 
föreläsare är Åsa Ringström och Andreas Marklund.

VARFÖR SKA VI STÄLLA OM?
Åsa Ringström 
Vårt moderna samhälle har gett oss många bekvämligheter och en hög lev-
nadsstandard. Varför ska vi ställa om, vi som har det så bra? Vilka baksidor 
finns det med industrisamhället? Åsa berättar om Omställningsrörelsens bak-
grund och hur den ser ut i Sverige i dag. Hon kommer också kort gå in på 
grundläggande begrepp som planetära gränser, klimatförändringar och olje-
toppen. Vi har en öppen diskussion om hur vi kan se på dessa utmaningar och 
vilka steg vi kan ta för att finna lösningar. 

ODLA FÖR MÅNGFALD I ORSA
Andreas Marklund
Hur trädgården kan vara en mötesplats för omställning till en mer hållbar värld.

Arrangerat av: Energi- och klimatrådgivningen i Mora och Orsa 
Annika Persson 0250-55 23 09 annika.persson@orsa.se, 
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet


