2009-09-23 08:00 CEST

Umeå Energi uppmanar fler företag att
delta i Klimatstafetten
Med Klimatstafetten samlar Naturskyddsföreningen stöd för ett ambitiöst
klimatavtal i Köpenhamn. På fredag kommer stafetten till Rådhustorget i
Umeå och Umeå Energis vd och koncernchef, Göran Ernstson, deltar vid
torgmötet.
– Det är en självklarhet att sluta upp bakom Naturskyddsföreningens krav.
Fler borde göra det, säger han.
På fredag klockan 13.00 når Klimatstafetten Umeå och på Rådhustorget
väntar bland annat utfrågningar av politiker, klimatguidningar och
klimatfrågesport. Vid mötet kommer Umeå Energis vd Göran Ernstson att
berätta om vad koncernen gör för att minska sin klimatpåverkan.
– Jag ska prata om vår vindkraftssatsning, om vårt biobränsleeldade

kraftvärmeverk Dåva 2 och om hur vi ser framåt. Bland annat tittar vi på
möjligheterna att producera solenergi och att distribuera el till elfordon,
berättar han.
Syftet med Klimatstafetten är att ge stöd för det svenska EUordförandeskapet i klimatförhandlingarna i Köpenhamn, 7-18 december.
Kraven som allt fler vd:ar och kommunalråd skriver under på är att:
* I-länderna ska minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent i
de egna länderna till år 2020, från 1990 års nivå.
* I-länderna ska öka sitt stöd till klimatinsatser i utvecklingsländerna.
Göran Ernstson uppmanar fler företag i Umeåregionen att delta i
Klimatstafetten och skriva under på Naturskyddsföreningens webbplats.
– Vi står inför rejäla klimatutmaningar, men jag är övertygad om att vi klarar
av dem. Allt hänger ihop och små insatser blir stora när vi är många som
hjälps åt.
För mer information, kontakta:
Göran Ernstson, vd och koncernchef, Umeå Energi 070-650 13 97
Gun Blomquist Bergman, informationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete
med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och
kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och
en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt
400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.
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