MILJÖKOMMUNIK ATION

REFERENS

Vi gör’t i resurseffektiva Östergötland
Projektet handlar om att i Östergötland finns det mycket
kunskap inom miljöteknik, gröna näringar och hållbarhetsfrågor –både inom företag, universitet och organisationer. Så här beskriver aktörerna bakom projektet
syftet:
” Vi som står bakom plattformen Vi Gör´t är Cleantech
Östergötland, Vreta Kluster och Energikontoret Östra Götaland. Vi är tre olika organisationer som alla på olika sätt
arbetar inom miljöteknik och gröna näringar. I våra nätverk
finns många fantastiska företag, forskare och utvecklingsprojekt som vi vill bidra till att göra synliga för fler. På så
sätt kan fler få tillgång till kunskap, fler affärer kan göras,
fler jobb kan skapas och mer hållbar utveckling kan bli
verklighet!”

I RESURSEFFEKTIVA ÖSTERGÖTLAND

Envima är redaktör i projektet med tjänster som:
• Grafisk profil
• Hemsida & sociala medier
• Annonsering
• Texter
• Foto
• Grundläggande stöd i kommunikationsprocesser

Behöver ni hjälp med miljö- och hållbarhetskommunikation?
		
		
		
Kontakta: Mikael Larsson
		
Kommunikatör
		
Tel: 0768-31 39 31
		
mikael.larsson@envima.se

I Östergötland finns många
goda exempel på hållbar
utveckling – hur vill du bidra?
Vindkraft ger
förnybar energi

Återvunnen plast
blir nya produkter

Gräs blir
mjölk och kött

Energifabriken gör tusentals mil
fossilfria - varje dag

Raps blir
biodiesel

I RESURSEFFEKTIVA ÖSTERGÖTLAND

vigort.se

Solel driver bilar och cyklar
Gröna påsar
blir biogas

Biogasproduktion
ger biogödsel till åkrarna

Östgötatrafiken kör på enbart
förnybart bränsle fr.o.m. i sommar
Vete blir etanol, djurfoder och kolsyra

Lastbilar byter
till fossilfritt bränsle

Fler och fler fastigheter
görs energisnåla
Musselodling
renar
Östersjön

Vi tror på en snabb omställning från fossila bränslen
till förnybara alternativ.
Våra drivmedel kommer från restprodukter eller
raps som odlas på våra åkrar.
Tillsammans med våra kunder minskar vi utsläppen
och bidrar till ett hållbart Sverige.
På Energifabriken vet vi att steget kan kännas stort i att
byta ut fossila drivmedel mot förnybara. Därför stöttar vi
våra kunder hela vägen i omställningen till HVO eller RME.
Energifabriken är ett gott exempel på hur bra vi är på
hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland.

Läs mer på vigört.se och energifabriken.se

Bilden är tagen från våning 18 på Sky Hotel Apartments i Linköping

I Östergötland finns det massor av kunskap inom miljöteknik,
gröna näringar och hållbarhetsfrågor – både inom företag,
organisationer och forskning. Östergötland är faktiskt i världs
klass! Vi har mycket att vara stolta över och det vill vi berätta
om. På sajten vigort.se samlar vi goda exempel som du

förhoppningsvis blir inspirerad av, kan få kunskap av och göra
affärer med, eller på annat sätt samverka med.
Kanske har du egna exempel från din verksamhet som borde
presenteras här? Kontakta oss i så fall via vigort.se!

Vi gör’t är ett kommunikationsprojekt finansierat av Region Östergötland. Läs mer på vigort.se

100% förnybara bränslen

Framtidens miljökonsulter. Som förstår uppdraget.
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