
Vinnande bidrag 
i tävlingen Hållbart resande 

på din arbetsplats

Klimatveckan 2019



1:a pris
Rehabiliteringscentrum
Höglandssjukhuset Eksjö



Juryns motivering:
Rehabiliteringscentrum har på ett 
humoristiskt och finurligt sätt visat hur de 
har använt materialet i sin verksamhet.





















2:a pris
Dialysenheten Värnamo



Juryns motivering:
Dialysenheten har kombinerat sin bildserie om hur 
de använder materialet med goda exempel på hur 
de reser hållbart på sin arbetsplats.



På bild kan vi se Carola 
som tar cykeln till jobbet. 



Hanna och Helena ta 
sina elbilar till jobbet.



Vi har flera som samåker vilket vi 
kan se exempel på i denna bild. 



Vi använder oss av resfria möten 
regelbundet, bland annat vid våra 
accessronder som vi har 
tillsammans med personal från 
Ryhov varannan vecka.



På bild kan vi även se 
när vi vid morgonkaffet 
diskuterar hur hållbart 
vi reser i vårt arbete.



3:e pris
Vetlanda Lärcentrum



Juryns motivering:
Vetlanda Lärcentrum har gjort ett bildkollage 
som på ett pedagogiskt sätt visar på nyttan av 
hur materialet kan användas. 







I dag (kl. 9-15) hade Maria förmånen att 
delta i Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s
virtuella konferens om högskolepedagogisk 
utveckling.

Arrangörerna väntade sig inte mer än 50 
deltagare men vi blev 500! Helt fantastiskt!
Tänk om alla skulle åkt upp till Stockholm –
vilken klimatpåverkan!

Tack vare denna digitala konferens via 
ZOOM kunde en av föreläsarna från KTH 
vara uppkopplad från sin sommarstuga långt 
ut i Bohusläns kust. Om en stund väntade 
hummerfiske. 😊😊



Övriga priser



Miljö- och 
hälsoskyddskontoret
Jönköpings kommun

















Forngårdens förskola 
Vetlanda kommun















Vaggeryds kommun







Stora Segerstad
Naturbrukscentrum













Upptech Jönköpings kommun





Onkologen 
Region Jönköpings Län
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