
Goda exempel #1:
7 innovatörer som gör skillnad för klimatet varje dag

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid.
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-calculated climate foot prints - Challenge food industry





Tillsammans gör vi skillnad för klimatet

www.habits.eco

Habits hjälper dig att förstå din klimatpåverkan, att ta 
medvetna beslut för att minska den, och att verkligen 

ändra dina vanor. Dina habits.

Vi hjälper företag att nå sina hållbarhetsmål genom 
att engagera medarbetarna och mäta resultatet.
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Hej, jag heter Lars Schmidt, det här är min kollega Sten Sjögren. Tack för att ni är här och lyssnar. Känner ni er ofta osäkra på grejor ni köper?Var är de gjorda? Har de anställda sjysta löner?Sabbar tillverkningen klimatet? Om ni tycker det är svårt att få svar på frågorna, så kan jag berätta att det tycker företagen också.  De vet ofta inte om leverantörerna sköter sitt hållbarhetsarbete eller om de struntar i lagar och regler. Men det kan vårt riskvärderingsverktyg ta reda på. Via verktyget svarar våra kunders leverantörer på en enkät.Svaren analyseras  och kunden får en riskbedömning av varje enskild leverantör och av samtliga leverantörer.MiljöArbetsvillkorMänskliga rättigheterAnti-korruption.Dessutom får kunden veta i vilka länder produkterna är tillverkade - och vilken hållbarhetsrisk som gäller för varje land. Verktyget är snabbt, enkelt och billigt. Vi har redan kunder men vi vill ha många fler som vill bli hållbarare med hjälp av oss.Tack!



POWERING
OUR FUTURE

Circular Carbon Energy for a Cooler World
LiquidWind.se

RENEWABLE  
ELECTRICITY

UPCYCLED  
CARBON DIOXIDE

E-METHANOL



PIC BY Jill Heinerth

Inspired by nature towards a more sustainable industry

Alg ica
Advanced material from algae



Next Generation Battery

TEXEL Energy Storage har en batteri/energilagringsteknik 

95% billigare än litiumbatterier till bilar, bussar, lastbilar, 

båtar, färjor och för att lagra storskalig energi från solceller 

och vindkraft.
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