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Dalarnas miljömål och FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030  
Konferens i Borlänge 19 september 
Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna bjöd in politiker, tjänstemän, företagare och 
nationella uppdragsgivare för att diskutera miljö- och hållbarhetsarbetet i Dalarna, med sikte 
på Dalarnas miljömål och Agenda 2030. Miljömålskonferensen arrangeras i samband att det 
nya åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål 2018-2021 är ute på remiss.  
 
Från Dalarnas Luftvårdsförbund har vi särskilt fokus på miljömålet Frisk luft. 

Fokusområden under dagen: 

– grön näringslivsutveckling 

– miljön på den politiska agendan 

– samhällsplanering för hållbar utveckling 

Samarbete och Handling är viktiga ledord för att klara miljömålen och att politiken har 
mycket att bidra med för att vi ska nå dem, uttrycktes i en omröstning.  

 
Panel med politiker som är viktiga för att vi ska nå miljömålen. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regiondalarna.se%2Fnyhet%2Fregionala-aktorer-samlas-vid-dalarnas-miljomalskonferens%2F&h=ATO114nD2LlXZXYf2_9V_jJiBESXK7kCpNch5hWBnAV7WasaOQyIGdpzWAwJsuZbJbcdUOQ1r2kIflfKOED3YUw6r2SWlwmEhO8H8db6o5JarzxbTf8g5YyKW87EmskFRoVhbezjmdrbw1qhIDaJ16RNInXBR3BtchZelVoEn7ukhz7kP4P9r4xlpun7IO0bIDZHamvp_mzjZC9gCYYqusMnYktMEZqn_YoBp9dLKlRV4j6PKWCZZ_hoeLwWifXRBBl8vJjZn0lSEeoRcvV51jx7CIXAI5PMFBo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.regiondalarna.se%2Fnyhet%2Fregionala-aktorer-samlas-vid-dalarnas-miljomalskonferens%2F&h=ATO114nD2LlXZXYf2_9V_jJiBESXK7kCpNch5hWBnAV7WasaOQyIGdpzWAwJsuZbJbcdUOQ1r2kIflfKOED3YUw6r2SWlwmEhO8H8db6o5JarzxbTf8g5YyKW87EmskFRoVhbezjmdrbw1qhIDaJ16RNInXBR3BtchZelVoEn7ukhz7kP4P9r4xlpun7IO0bIDZHamvp_mzjZC9gCYYqusMnYktMEZqn_YoBp9dLKlRV4j6PKWCZZ_hoeLwWifXRBBl8vJjZn0lSEeoRcvV51jx7CIXAI5PMFBo
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.regiondalarna.se/nyhet/regionala-aktorer-samlas-vid-dalarnas-miljomalskonferens/&h=ATO114nD2LlXZXYf2_9V_jJiBESXK7kCpNch5hWBnAV7WasaOQyIGdpzWAwJsuZbJbcdUOQ1r2kIflfKOED3YUw6r2SWlwmEhO8H8db6o5JarzxbTf8g5YyKW87EmskFRoVhbezjmdrbw1qhIDaJ16RNInXBR3BtchZelVoEn7ukhz7kP4P9r4xlpun7IO0bIDZHamvp_mzjZC9gCYYqusMnYktMEZqn_YoBp9dLKlRV4j6PKWCZZ_hoeLwWifXRBBl8vJjZn0lSEeoRcvV51jx7CIXAI5PMFBo


Möte och studiebesök i Mora 24 november 
Den 24 november har luftvårdsförbundets styrelse möte med politiker och tjänstemän i 
Mora.  
Studiebesök vid pågående luftmätning centralt i Mora. Där pågår partikelmätningarna hela året. 

Mätningarna kan följas på www.dalaluft.se.  

Dalatrafiks nya tjänst mötesplaneraren 
Nyligen lanserad Dalatrafik en ny tjänst mötesplaneraren. Den gör att man kan lägga 
mötestider efter kollektivtrafiken. Man anger var mötet ska äga rum, vilka orter deltagarna 
reser från samt datum och tid för mötet och får förslag på mötestid med kortast möjliga res- 
och väntetid för alla deltagare. 
 
Det här använder Luftvårdsförbundet för planeringen av kommande möte och studiebesök i 
Mora den 24 november. 

Länk till mötesplaneraren >>> 

Svenska Luftvårdsföreningen fyller 25 år 
Svenska Luftvårdsföreningen fyller 25 år och bjuder in till seminarium med rubriken:  
Vad har vi lärt oss av luftvårdsarbetets historia och  
hur löser vi kvarstående problem inom transportsektorn?  
 

11 oktober 2017 Stockholms Miljöförvaltning 

SLF bildades 1992 och fyller alltså i år 25 år. Vid detta seminarium blickar vi dels tillbaka på 

vad som åstadkommits i luftvårdsarbetet internationellt samt vilka utmaningar som väntar 

runt hörnet. Sedan fördjupar vi oss i några aktuella ämnen kring transportsektorns utsläpp 

av luftföroreningar. 

Facebooksida Dalarnas Luftvårdsförbund har startats  
Här kommer vi att skriva om och dela nyheter som berör luftvård. 
Gå in och gilla! 
 

http://samtrafiken.hafas.de/bin/query.exe/sn?L=vs_xtrafik&application=MEETINGFINDER&

