a
y
N

Droppen
Nyhetsbrev från Miljöresurs Linné Nr 2008: 3

Inbjudan till Medlemskonferens
den 18 november 2008:
Etik och hållbart ledarskap – Hur din organisation kan öka sin tillväxt och positiva
goodwill genom ett större socialt ansvar
Nu är det klargjort! Ny forskning visar att man
genom att ta ett socialt, ekologiskt, jämställt
och kulturellt ansvar kan uppnå en större lönsamhet än om man inte gör det. Hur kan DIN
organisation öka sin lönsamhet och sin positiva goodwill genom att ta ett större miljö- och
samhällsansvar.
Plats: Tallnäs Stiftsgård i Skillingaryd.
Tid: Tisdagen den 18/11 Kl 9.00 – 16.00
Vi varvar föreläsningar om etik, CSR (Corporate
Social Responsibility) och hållbarhetsredovisning med praktiska erfarenheter från
olika organisationer. Vi avslutar med en diskussion om hur MRL kan stödja er organisation i arbetet med etik och socialt ansvar. Vi
bryter för ekologisk lunch och fika. Inbjudna föreläsare är bl.a.
•
Hans Löfgren och Jessika Nyman,
revisorer, Öhrlings
PricewaterhouseCoopers
•
Filippa Bergin människorättsjurist, fd
Amnesty Business Group
•
Hillevi Fahlquist, miljösamordnare,
Växjö Stift
•
Helena Markstedt, nytillträdd
generalsekreterare för
Rättvisemärkt (Fair Trade City)
•
Leif Alvgard, vd, R-företagen
Kostnad: 600 kr/person + moms för medlemmar. Icke medlemmar betalar 900 kr/person.
Anmälan: Via www.miljoresurslinne.se anmälningsnummer 081118 eller maila
maria.passby@miljoresurslinne.se
Separat inbjudan kommer inom kort. Sprid
denna inbjudan i och utanför er organisation.

Miljöresurs Linné
Kungsgatan 29
352 33 Växjö

Kronobergs landsting först i Sverige med
KRAV-certifiering av alla tillagningskök. Båda
lasaretten och Grimslövs Folkhögskola har bytt
ut ett tiotal produkter mot KRAV. Dessutom
serveras varje vecka en dag med 100 % KRAVingredienser. Vi delar kostenhetens stolthet
eftersom vi har haft ett litet finger med i spelet och utbildat alla kökspersonal - femte kökskursen genomfördes i början av september.
KRAV-utbildning för kökspersonal
Före sommaren avslutades 4 kursdagar för
Värnamo kommuns kökspersonal. Vi har även
kunder i Halland - två fulla kökskurser genomfördes under våren i Halmstads kommun. Nu
väntar Tingsryd, Ljungby, Sölvesborg och
Växjö - senare i vinter även i Karlshamn. Vi
har även utbildning planerad för vår nya medlem Toftastand konditori & Villa Vik, som är i
full färd med sin miljödiplomering.
Behovet av kunskap finns och vi har även sett
att intresset är stort bland många av kökspersonalen. Våra insatser leder till förändringar! Exempelvis har Borgholms kommun och
Landstinget Kronobergs KRAV-certifierat sina
tillagningskök. De är unika i vår region, men vi
hoppas på efterföljare!
Hur påverkar ekologisk mat den biologiska
mångfalden? Det frågar sig Ronneby kommun
i sitt miljömålsarbete. De har bokat in Karin
Sahlström för att tala om detta. Ämnet testades på centerveteranerna (inkl Eskil Erlandsson) i slutet av augusti. Är ni intresserad av
detta ämne - ring och boka tid!
Klimatkonferens i Värnamo 22 september
vänder sig till politiker, kommunanställda och
beslutsfattare i företag och organisationer.
(www.varnamo.se/klimatkonferens) Vi är
med! Karin leder ett seminarium om Mat och
Klimat. Dessutom finns vi på plats med vår
utställning. Vi har också, tillsammans med kommunens kostchefer, varit med i planering av
den miljöanpassade meny som serveras under konferensen!

Tel: 0470 - 400 73
Mobil: 0768-609036

maria.passby@miljoresurslinne.se
www.miljoresurslinne.se
www.ekomat.nu
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Var med i Ekomat-pristävling!
Inom projektet ”ekoÖland – i Linnés fotspår” pågår en tävling om att hitta på bra
varumärkesnamn på öländska och ekologiska livsmedel. Vi har tre tävlingsklasser
med sammanlagd vinstsumma på c:a 8 000
kr. Mer fakta och tävlingsregler finner du på
www.ekoöland.se – tävlingen pågår t.o.m.
080926.
Slottskolan i Borgholm KRAV-utmanar
Alla 7-9-, gymnasie- och folkhögskolor i Kalmar län är inbjudna till en spännande
”mathälsodag” på Capellagården i Vickleby.
Se inbjudan på www.ekoöland.se under Arrangemang /kalender. Slottskolan har landets
första KRAV-certifierade elevkafeteria och hoppas att fler skolor i länet nappar på idén därför denna utmanardag.
Slottskolan har också köpt utbildning för all
personal för att kunna knyta an till ekotemat
i den ordinarie undervisningen. WWFs fina
skolmaterial användes för att visa hur man
kan konkretisera ”hållbar utveckling” i
vardagsarbetet.

Glada miner från skolans studiedag i augusti

Miljöresurs Linné
Kungsgatan 29
352 33 Växjö

Tel: 0470 - 400 73
Mobil: 0768-609036

Kan ekomat rädda Östersjön?
Under inledningen på Skördefestveckan ordnas för andra året en Natur- och Miljödag på
Ölands Folkhögskola i Skogsby. Vi anslår temat ”klimatsmart ekomat - såklart” och vi kommer att synas vid ett eget ekotält tillsammans
med Maja Söderberg (författare till nya boken Majas klimatmat). Under Erik Månelds vakande öga kommer wookpannan, soppgrytan
och kaffekannan att hållas varma och bjuda
in till mat-miljö-samtal.
Lite senare i höst planeras ett mini-symposium tillsammans med WWF. Forskaren Arthur
Granstedt har i tre år studerat hur länderna
runt Östersjön effektivast kan bidra till att
minska övergödningen. Hans slutsats är: Ställ
om så mycket som möjligt av livsmedelsproduktionen till ekologiskt. Håll ögonen
öppna - titta på vår ordinarie hemsida
www.miljoresurslinne.se
Unga Eko-kockar
Ett nytt inslag i vårt arbete för att stärka ”ekomaten”. Tre restaurangskolor, sex konferensanlägg-ningar i Växjö, Växjö kommun och Arla
Foods AB finansierar en pilottävling 17 sept.
Den följs av en regional upptakt för nästa års
tävling – under Skördefestveckan på Öland –
25 sept på Hotel Skansen, Färjestaden. Alla
regionens restaurangskolor (c:a 30 st) är inbjudna. Du kan läsa mer på vår hemsida
www.miljoresurslinne.se
Utematematik – ett tema att räkna med
Utomhuspedagogik har under många år varit
ett starkt kort hos Miljöresurs Linné. Med min
bakgrund som naturskolepedagog har kompetensen blivit ännu starkare. Populärast av
alla naturteman och praktiska ute-ämnen vi
kan erbjuda har utematematiken blivit. I mitten av augusti hade vi fortbildning för lärare
från fyra olika Växjöskolor ute i skogen utanför Växjö. En hel dag ägnades åt att sortera
kottar, bygga hinderbanor, lägga blommor i
logiska mönster, mäta träd, spela decimalbingo mm. I Laholm deltar vi två dagar i projektet ”En hälsofrämjande skola”, där lärare
intar stadsparken och lär sig bl.a. utematematik och ekologisk utematlagning. Kontakta oss om du vill att utomhuspedagogiken
ska stärkas även i din kommun?
Maria Passby, VD
maria.passby@miljoresurslinne.se
www.miljoresurslinne.se
www.ekomat.nu

