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NR 1 DEN HÅLLBARA STADEN

NR 4 ENERGIEFFEKTIVISERING

Att bygga hållbart idag handlar om allt från smart planering
av infrastruktur, till effektiva storskaliga energi- och återvinningssystem. Även sociala frågor som att bygga för möten
och att skapa närhet till jobb och service har kommit in i
bilden. Men hur kan den hållbara staden byggas i praktiken
och på ett sätt som gör att det inte bara handlar om flaschiga
koncepthus eller enskilda kvarter, utan också om existerande
städer?

Fram till 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning, jämfört med 2005. Men hur ska det gå till? Vi
tittar bland annat på hur små- och medelstora företag kan
jobba för att effektivisera sina verksamheter.

GUIDE: Så klimatkompenserar du smartast.

Varför uppfinna hjulet själv? Det finns en rad verktyg som
kan hjälpa dig att driva hållbarhetsfrågorna på ett smart
och effektivt sätt. Vi kikar på verktyg för att systematisera
och mäta hållbarhet. Vi tar oss också en titt på märkningar
och certifieringar. Hur trovärdiga är de egentligen?

UTGIVNINGSDAG: 21/2
MATERIALDAG: 2/2

NR 2 HÅLLBARHET I LEVERANTÖRSKEDJAN
Hur kan man som företag med många underleverantörer
arbeta med områden som mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet och miljö? Vi tar oss en titt på verktygen och certifieringarna som hjälper dig att spåra, mäta och kontrollera hållbarhetsarbetet i din leverantörskedja.
UTGIVNINGSDAG: 11/4
MATERIALDAG: 23/3

NR 3 UPPHANDLING
Varje år upphandlar kommuner och landsting för 600
miljarder kronor. Den summan kan göra stor miljönytta, men
kunskapsbrist, kommunikationsbarriärer, oro över rättsliga
konflikter och begränsade möjligheter att ställa krav ställer
till problem på vägen. Men med väl genomtänkta krav på
varor och tjänster kan upphandlingen bli en stark drivkraft
för hållbar utveckling.
STOR GUIDE INFÖR VALET 2018: Vad utlovar partierna för

miljö- och klimatpolitik?
UTGIVNINGSDAG: 13/6
MATERIALDAG: 25/5

UTGIVNINGSDAG: 19/9
MATERIALDAG: 31/8

NR 5 VERKTYG I HÅLLBARHETSARBETET

UTGIVNINGSDAG: 31/10
MATERIALDAG: 12/10

NR 6 TRANSPORTER
Att minska utsläppen från transporterna är en stor utmaning. I nummer 6 får du läsa om den senaste tekniken och
den smartaste infrastrukturen. Du får också och veta vad
politikerna har i pipeline när det handlar om att minska
utsläppen från transportsektorn.
UTGIVNINGSDAG: 19/12
MATERIALDAG: 30/11

Alltid i Miljö & Utveckling:
• Hållbar utveckling
• Social hållbarhet
• Lagbevakning
• Verktyg för miljöarbete
• Förändringsarbete
• Forskning & innovation
• Politiska beslut på hållbarhetsområdet
på nationell nivå och EU nivå
• Verksamhetsnära exempel på praktiskt hållbarhetsarbete

W W W . MILJO - UTV EC K LI N G . S E
Stockholm: A D R ES S Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov T E L EFON 08–517 95 500
Umeå: A D R ES S Vasagatan 6, 903 29 Umeå T EL EFON 090–700 900
O R G . N R 556419–7761 E- P OST info@pausermedia.se W E B B www.pausermedia.se

