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15 november: SMMI intar Miljötinget i Borlänge
Miljötinget, Nordens största miljöevenemang för unga som vartannat år anordnas i
Gävleborg och vartannat i Dalarna, får för fjärde året i rad besök av Svensk mat- och
miljöinformation. I år hålls tinget i dalastaden
Borlänge. SMMI kommer att hålla två
workshoppar om animalieindustrins miljö- och
klimatpåverkan, båda under lördagen den 15
november.
Förra årets SMMI-workshop blev mycket
uppskattad av de som var med. Två av deltagarna
tog efter workshopens slut med sig teman från
diskussionerna där till samtalen om kommande
solrosprojekt, det vill säga lokala
fortsättningsaktiviteter i hemkommunerna. En inblick i förra årets miljöting ges i Miljötingets
magasin för 2013, som finns att ladda ner på
http://www.miljotinget.se/stuff/miljotingets_magasin_2013(hl).pdf
Tveka inte att höra av er om ni har vägarna förbi Miljötinget!
På www.miljotinget.se finns mer info om upplägget och vilka
som har möjlighet att anmäla sig.

← Miljötingets magasin, med rapporter från förra året
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Boende i Västsverige? Haka på SMMI:s nya lokalgrupp!
Som vi rapporterade om i förra
nyhetsbrevet har SMMI vuxit med en ny
lokalgrupp i Göteborg. Gruppen har haft
sitt första möte för hösten och kommer
även fortsättningsvis att träffas regelbundet, cirka en gång i månaden. Alla som är
intresserade av att delta är välkomna att kontakta dem på e-adressen goteborg@smmi.nu

Klimatsmarta proteiner när SMMI medverkade på seminariedag
EkoMatCentrum, som är
ett resurscentrum för
hållbarhetsfrågor och som
verkar för att öka intresset
för ekologisk och
klimatvänlig mat,
arrangerade den 13
oktober en nationell
seminariedag i Stockholm
om klimatsmarta
matvanor och alternativa
proteiner för kostchefer
och personal inom
offentliga kostenheter
runtom i landet.
SMMI:s Toivo Jokkala medverkade under dagen som föredragshållare och paneldeltagare i
debatten om framtida köttkonsumtion i offentlig sektor.
– Det rådde en anmärkningsvärd samstämmighet under seminariedagen om att
köttkonsumtionen i offentlig sektor måste minskas drastiskt, och även ett överraskande stort
intresse för att diskutera alternativa proteinkällor, säger Toivo Jokkala.
– Det är tydligt att Livsmedelsverkets nya rekommendationer gjort avtryck, åtminstone i hur
det talas om köttkonsumtionen. Sedan återstår att se hur snabbt insikterna omsätts i
praktisk handling.
I samband med seminariedagen hölls prisutdelning för de kommuner och landsting som nått
upp till det nationella målet om 25 procent ekologiska livsmedelsinköp i offentlig sektor.
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Var med och bilda nya arbets- och lokalgrupper i SMMI!
Svensk mat- och miljöinformation har i dagsläget lokal verksamhet i Stockholm och Göteborg
samt specifika arbetsgrupper för Köttskatt nu-kampanjen och för det årliga arrangemanget
Vegoforum. Men vi vill gärna vidga verksamheten!
Finns det någon underprioriterad aspekt av matens miljöpåverkan (mejeriindustrin,
räkuppfödning, fiske, regnskog, något annat) som du skulle vilja arbeta närmare med och dra
igång en grupp runt? Eller vill du starta en lokalgrupp på din ort? Tveka inte att kontakta oss
på contact@smmi.nu eller tel 073-581 99 84, så kan vi tillsammans diskutera hur vi kan gå
vidare med uppslaget.

Beställ hem SMMI:s fina material
Du kan beställa en tjusig tygkasse, samt infoflygblad
och klistermärken från SMMI. Mycket av vårt
styckmaterial har anknytning till kampanjerna
Köttskatt nu och Köttfri måndag. Skicka ett brev till
contact@smmi.nu och berätta vilka vad du vill ha.
Glöm inte att ange postadress.
Vi bekräftar din beställning och anger pris inklusive
porto. När du satt in pengarna på vårt postgirokonto
46 08 46-9 skickar vi beställningen. Läs mer på:
http://smmi.nu/stod-oss/bestall-material/

contact@smmi.nu
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Tel: 073-581 99 84
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www.smmi.nu

Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening. Vi verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala
ekosystemet.
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