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Välkommen till stämman 2011
Vårt 20:de verksamhetsår är slut och medlemmar och gäster hälsas välkomna till
jubileumsstämman.
Tid
Plats

2011-04-13 kl 09-00-16-00
PM & Vänner, ingång Fest & Konferens, Västergatan 12, 3:dje våningen, Växjö
Program
9:00
Kaffe och registrering
9:30
Stämmoförhandlingar
11:15 Restaurang PM& Vänner presenterar sitt vinnande koncept!
11:30 Lunch
12:30 One Tonne Life* – ett aktuellt spännande nationellt projekt om bostaden, bilen och biffen. Anders Ringström från A-hus presenterar projektet.
14:30 Kaffe
15:00 Vi redovisar kort för aktuella projekt
inom Miljöresurs Linné se nedan.
16:00 Avslutning
Kostnad: Eftersom det är vår jubileumsstämma är den kostnadsfri för två deltagare
per medlem*. Om anmäld deltagare uteblir
debiteras dock 300 kr + moms. För övriga
500 kr/deltagare inkl seminariet One-tonnelife. Blir ni medlem före eller i samband med
stämman är det gratis - se ovan.
Info och anmälan till stämman
Förfrågningar och anmälan senast 10 april
till e-post gosta@miljoresurslinne.se

Just nu....
Vårt projekt för framtidens kockar går som
smort. Kan faktiskt bli Sveriges till numerären största kocktävling. Läs mer på vår
bloggsida www.ungaekokockar.se
Vill ni vara med och dela på 700 000 kr?
Vi har mer än Unga Ekokockar på vår meny.
Vi har just fått förhandsbesked från
Jordbruksverket att vi kan räkna med stöd
även för andra aktiviteter på temat ”Miljösmart – mer än klimatsmart”.

*OneTonne Life
... är ett högaktuellt projekt där A-hus, Volvo
och Vattenfall i samverkan med Siemens, ICA,
m fl testar ett helhetskoncept med Plushus,
elproduktion, elbil och en familj som skall
minska sina koldioxidutsläpp till 1 ton/person
år. Familjen Lindell har precis flyttat in i
prototyphuset som ligger i Hässelby Villastad,
Stockholm och livet pågår för fullt. Man kan följa
energiförbrukning till såväl hus, bil och mat.
Följ det på onetonnelife.se
Föredraget är öppet för såväl medlemmar
som ickemedlemmar. Ta med dina medarbetare
och förtroendevalda som arbetar med hållbar
utveckling, fastigheter, byggande, fysisk planering, miljö och livsstilsfrågor.
Läs mer om projektet: www.onetonnelife.se

Dessutom har vi nu hela Sverige som arena –
inte bara i Linnés hembygder. Vi har också spännande upplägg för den privata sektorn – i vårt
samarbete med Svenska Kockars förening.
Vår ekomeny!
* Kökskurser i kommunala kök – heldagar med
inspiration, ekobuffé och kokboks-workshop
* Kockar i grönsakslandet – man odlar sina
egna ekogrönsaker – Öland börjar en sådan kurs redan före påsk
* ..... ytterligare en rad exempel - se programpunkt kl 15.00 på dagen.
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