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BESKRIVNING

Genom historien har människan gång på gång engagerat sig i olika gröna rörelser. I dag befinner vi oss
mitt i formandet av en ny grön våg. På en lång rad områden ? kollektivåkning och cykling, ekologisk och
vegetarisk mat, återvinningskonsumtion ? ? beter sig unga redan miljöbättre än de som styr samhället i
dag. Men många går längre än så: de omvandlar sin passiva oro för miljöhoten till ett aktivt
förändringsarbete ? genom uppfinningar, idéer, aktivism och företagande. I årets bok från
Naturskyddsföreningen möter du nio personer som alla är en del av den nya gröna vågen. Nytänkare som
både tar ansvar för miljönoch bidrar till att skapa nya system och ramar som är smartare, bättre, snyggare,
bekvämare eller effektivare än de vi har i dag. Läs om lantbrukaren och algentreprenören som imiterar
naturens processer i jakten på högre avkastning, om seglaren som gör livet enklare för Sveriges båtfolk
och havet hälsosammare, om klädföretaget som lappar och lagar i stället för att sälja nytt till varje pris, om
transportforskaren som vill göra vårt resande både bekvämt och hållbart, och cateringtjänsten som låter
andras svinn bli företagets basvaror. Varje kapitel avslutas med enkla och konkreta tips på vad du själv kan
göra för att börja tänka om och bidra till en mer hållbar planet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Omtänk | Ikano Bostad

Nu bygger vi om - tänk på hur du parkerar. 13 feb 2019. IT-studenter bidrar till både samverkan och
utveckling. 12 feb 2019. Polarforskaren som upptäckte Kinas ...

Omtänk - Dialogisk organisationsutveckling - Hem

Nu bygger vi om - tänk på hur du parkerar. 13 feb 2019. IT-studenter bidrar till både samverkan och
utveckling. 12 feb 2019. Polarforskaren som upptäckte Kinas ...

Omtänk : om små idéer som löser stora problem - Marit Larsdotter, Oskar ...

Omtänk 2017, tävlingen som samlar studenter från högskolor i Finland och Sverige, avslutades den 12
maj på Arcada i Helsingfors. Studenterna presenterade ...
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OMTÄNK

https://www.bo-fi.club/?p=OMT%C3%84NK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=OMT%C3%84NK&ln=se

	Omtänk PDF E-BOK
	Naturskyddsföreningen,Johanna Stål
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	OMTÄNK



