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Du får det här nyhetsbrevet för att du är viktig för oss. Det innhåller
information och inspiration från projekt Bärkraft | Bærekraft. Vill du
inte ha fler nyhetsbrev från oss så kan du avregistrera dig längst ned
på sidan.  

Häng med på hållbarhetsresan –
från ord tilll handling!
 
Under hösten har projekt Bärkraft rullat igång med full kraft. Fram till
och med september 2021 ska destinationerna Hemavan Tärnaby och
Gold of Lapland i Sverige samt Helgeland i Norge tillsammans arbeta
för ett mer hållbart näringsliv, med särskilt fokus på besöksnäringen.
Genom att öka kunskapen om hållbarhet och inspirera med goda
exempel ska vi tillsammans bli mer hållbara. 
 
Visst vill du vara med? Kontaktuppgifter till närmaste projektledare
hittar du längre ned.  
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Var med från början!
 
För att få en så bred och rättvis bild som möjligt av det
hållbarhetsarbete som redan pågår börjar vi med att göra en
nulägesundersökning. När projektet närmar sig sitt slut återkommer vi
med ett antal frågor och kan på så sätt mäta om det det skett en
förändring – och det räknar vi förstås med att det har gjort.
Representerar du ett företag eller en kommun är du välkommen att
svara på enkäterna som du når via knapparna nedan. Projektet är
verksamt i Storuman, Norsjö, Malå, Lycksele och Vindeln på svensk
sida. 
 

Läs mer om projektet

Företag – svara här

Kommun – svara här
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Vad då hållbar...?
 
Användningen av begreppen "hållbar" och "hållbarhet" har formligen
exploderat de senaste åren. Alla förväntas förstå precis vad som
menas. Just det kanske är den allra största utmaningen – att inte bara
prata om hållbarhet i allmänhet utan att konkret visa vad hållbarhet
kan vara i praktiken, stort som smått. Så vad kan det vara då? 
 
• Att välja miljömärkta rengöringsmedel. 
• Att välja kranvatten framför vatten köpt i flaska. 
• Att byta ut alla gamla glödlampor mot energisnåla ledlampor. 
 
 

Kontakta oss

Läs mer om hållbarhet
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Anders Sandström

Projektledare i
Hemavan Tärnaby. 
070-302 42 60 
Mail 
 

Felicia Morén

Projektledare i Norsjö
kommun i Gold of
Lapland.  
070-229 52 92 
Mail

Torbjörn Tråslett

Projektledare
Helgeland.  
Mail

Gunnel Enetjärn

Projektmedarbetare i
Hemavan Tärnaby.  
0954-104 69 
Mail 
 

Malin Johansson

Projektledare i Malå
kommun i Gold of
Lapland. 
070-675 40 84. 
Mail

Carolin Vallgren

Projektledare i
Vindelns kommun i
Gold of Lapland. 
070-678 10 29 
Mail

Marino Carlsson

Projektledare i
Lycksele kommun i
Gold of Lapland. 
073-818 67 98 
Mail
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På gång

Hållbarhetskonferens

Notera redan nu 22–24 april
2020 i din almanacka. Då är
Bärkraft medarrangör till en stor
konferens om hållbarhet i Mo i
Rana i Norge. Mer info kommer.

Kalender
Här kommer vi att lägga upp
datum för träffar, konferenser
och annat som händer inom
projektet och som du är
välkommen att ta del av. 

Bli ambassadör!

Vi utbildar oss för att vara ett
starkt stöd till företagen. Är du
också intresserad? Kontakta din
närmaste projektledare redan
nu!

Berätta mera!
Vill du ha tips hur hur du kan
kommunicera ditt
hållbarhetsarbete kan du gå den
här webbkursen. Gratis, och full
av smarta tips!

Ja, ta mig till webbkursen!
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Läs det här brevet på webben

Copyright © 2019 Visit Hemavan Tärnaby AB, All rights reserved. 
 
 

Vill du inte längre ta emot dessa brev? 
Du kan avregistrera dig här 
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