
Tjäna på att tjäna miljön!

Inbjudan till Klimatskolan

Succén fortsätter!
Riksbyggen och Intresseföreningen har det stora nöjet att 
bjuda in nya och gamla deltagare till årets 
Klimatskola. Du anmäler dig precis som 
tidigare till de delar du är intresserad av 
och har möjlighet att deltaga i.
I vissa delar är antalet deltagare begrän-
sat så om du vill vara säker på plats bör du 
anmäla dig snarast möjligt. 

Det kostar inget att delta, anmäl dig redan idag! 

Denna inbjudan gäller för Riksbyggens kunder och de som bor i av Riksbyggen förvaltade fastigheter.

5-års
jubileum



En klimatsmart dag
Plats: Nolia
Dag: måndag 15 sept.
Klockan: 18.00 – 20.00

Klimatskolan rivstartar med en spännande och inspirerande Kli-
mat-smart dag med intressanta föreläsningar kring hur vi kan arbeta 
för ett hållbart samhälle, enskilt och tillsammans. Under detta besök 
bjuds det på ekologiskt kaffe.

Program:
•	 Riksbyggen	presenterar	Klimatskolan	2014	och	delar	ut	priset	till	Årets	

Miljöförening.

•	 Polarbröds	VD	Karin	Bodin	presenterar	företagets	långsiktiga	miljöarbete.

•	 Riksbyggen	informerar	om	sin	nya	tjänst	”Energiplan”

•	 Be	Green	Umeå,	
 Ida Lundström informerar om hållbart boende och hållbart resande.

•	 Riksbyggen	berättar	om	Umeås	första	miljöcertifierade	bostadshus	enligt	
”Miljöbyggnad	Silver”.

•	 Riksbyggen	och	Intresseföreningen	har	utlottning	av	miljöpriser.



Studiebesök
Här kommer ett antal intressanta studiebesök.

Vilket studiebesök passar dig bäst?

Det är viktigt att du gör en anmälan, så att ansvarig för studiebesöket 
på Riksbyggen kan planera och lämna ut ytterligare information om 
resp. studiebesök.

Några studiebesök har begränsat antal platser, på dessa är det princi-
pen först till kvarn-anmälan som gäller!

Måndag 15 sept.
Studiebesök	på	IL	Recyclings	sorteringsanläggning	i	Holmsund,	kl.14.00	
–	15.00.	Insamling	av	olika	fraktioner	som	t.e.x.	tidningar,	wellpapp,	färgat	
och	ofärgat	glas,	pappersförpackningar	mm.	sorteras	här	på	denna	stora	an-
läggning innan materialet åker vidare för återvinning. 

Tisdag 16 sept. 
Studiebesök	hos	Umeva,	Klockarbäcken	kl.18.30	-	19.30
Troligen	en	av	Sveriges	modernaste	återvinningscentraler	(ÅVC).	Har	du	
material	som	skall	återvinnas	så	kan	du	ta	med	det	till	träffen	(gäller	ej	bil	
med	släp).	Under	träffen	bjuds	det	på	ekologiskt	kaffe.

Onsdag 17 sept.

Studiebesök	på	Hedlunda	förskola	kl.	14.00-15.00
Hedlunda	förskola	i	Umeå	blir	världens	nordligaste	internationellt	certifiera-
de passivhus. Förutom låg energianvändning har stor vikt lagts på att skapa 
en giftfri miljö och en miljö anpassad för de som skall vistas i den.

Onsdag 17 sept.

Studiebesök	hos	Brf	Kemisten	kl.	18.00-19.30
Information	och	platsbesök	hos	Brf	Kemisten	på	Ålidhem	som	blev	Årets	
Miljöförening	inom	Riksbyggen	marknadsområde	Umeå	2011.	De	har	sedan	
dess fortsatt utveckla sitt miljöarbete i föreningen.

Torsdag 18 sept.
Studiebesök	hos	”Glassbonden”	kl.18.00	-	19.00
I	Västra	Selet	Vännäs	kommun	ligger	Kobacka	gård	där	Glassbonden	har	
producerat	en	egen	unik	glass	i	deras	gårdsmejeri	sedan	hösten	2010.	 
OBS!	Vill	du	köpa	glass	är	det	kontant	betalning	som	gäller.

Fresdag 19 sept.
Studiebesök	på	Forslunda	gymnasium	kl.13.00-14.00.
Vi	besöker	trädgården	och	får	information	om	närproducerat,	samt	provs-
makar	ett	urval	ur	Forslundas	20-tal	äppelsorter.	Vi	avslutar	i	den	populära	
gårdsbutiken	som	håller	öppet	för	den	som	vill	handla	eller	fika.



Klimatskolan är en del i Västerbottens hållbarhetsvecka

Anmäl dig till  
Riksbyggens Klimatskola  

redan i dag!
Anmälan kan göras dygnet runt via e-mail:

vasterbotten@riksbyggen.se
eller via telefon:

0771-860 860
Om du gör anmälan via telefon under kontorstid,  

be då att bli kopplad till någon i vår personal på Umeå-kontoret!

När du anmäler dig vill vi veta: 
Namn	och	telefonnummer,	samt	vilka	delar	du	vill	anmäla	dig	
till. Därefter kommer vi att göra en återkoppling till dig angåen-
de din anmälan.

VÄLKOMMEN!



Riksbyggens Klimatskola
-en hållbar utbildning

För femte året i rad genomför Riksbyggen tillsammans med In-
tresseföreningen Klimatskolan som vänder sig till bostadsrätts-
föreningar och boende i de fastigheter vi förvaltar. Klimatskolan 
tar upp såväl de stora globala frågorna som de praktiska detaljer 
vi alla kan bidra med. Klimatskolan var en starkt bidragande 
orsak till att Riksbyggen erhöll Umeå kommuns Miljöpris 2012. 


