
Har ni planer på en dag med hållbarhetsfokus?
För er som vill ha lite uppslag ligger det flera bra dagar att bygga kampanjer kring i
mars där våra hållbara toner passar riktigt bra in.

21 mars -  Internationella skogsdagen
Ungefär en tredjedel av jordens yta består av skog. Skogen utgör unika livsmiljöer för djur- och växtarter, dess
ekosystemtjänster ger människor ren luft, rent vatten och rekreationsmöjligheter.  Skog är en direkt förutsättning
för att ge försörjning åt uppskattningsvis 1,6 miljarder människor.

Årets temat för 2023 är Skogen och hälsa.
Skogen gör så mycket för vår hälsa. De renar vattnet, renar luften, fångar in koldioxid för att bekämpa
klimatförändringar, tillhandahåller mat och livräddande läkemedel och förbättrar vårt välbefinnande.

22 mars - Internationella vattendagen
Årets tema är: Accelererande förändring.

Denna världsvattendag handlar om att påskynda förändringar för att lösa vatten- och sanitetskrisen. Eftersom
vatten påverkar oss alla behöver vi alla vidta åtgärder.
Det betyder att du, din familj, skola och samhälle kan göra skillnad genom att förändra hur man använder,
konsumerar och hanterar vatten i vardagen. Dra ditt strå till stacken, gör vad du kan!

26 mars Earth Hour
Earth hour är en manifestation för vår enda planet.
Släck för att kräva att beslutsfattare agerar mot klimatkrisen och
den minskade biologiska mångfalden – för en hållbar framtid.
 
Varför Earth Hour?
För att uppmana våra makthavare att fatta kraftfulla och tuffa politiska beslut för att hejda klimatkrisen och
bevara vår biologiska mångfald. Gör din röst hörd genom att släcka lamporna klockan 20.30-21.30 den sista
lördagen i mars. År 2022 deltog ungefär en miljard människor från 192 olika länder i manifestationen för vår enda
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planet. Tillsammans skickar vi en stark signal till alla beslutsfattare.

Källor: Internationella skogsdagen Internationella skogsdagen Internationella vattendagen Earth Hour

Vi presenterar A-K
Wissmar
Visste du att...
A-K eller Anna-Karin började jobba som kundtjänstninja
här på Greenman i mitten på juni förra året. Innan dess
har hon hängt 19 år inom kommunen både som
socialpedagog, samordnare och inhoppande lärare.

Hon är född och uppvuxen i Blekinge men bor sedan
över 20 år tillbaka i Kolmården utanför Norrköping.

När hon inte svarar i telefon eller på mail på jobbet
tillbringar hon gärna sin tid hemma med familjen.
Barnen börjar bli stora och är nu 17, 18 och 19 år gamla
och hänger kanske inte lika gärna med morsan längre.
😂

För övrigt kan man säga att A-K är en kall person, kall
som i att hon alltid fryser. Raggsockarna åker på redan i
början på oktober och sitter på fram till maj. På kontoret
är hon alltid inlindad i minst en varm filt och gärna något
stickat.

Fem snabba med A-K
1. Ditt bästa tips för att må bra?

Umgås med folk som ger energi

2. Senaste SMS?

Från gubben min som ärvar på Antarktis
-Ja, massor att se hela tiden, häftigt landskap och
massor av djur! Mycket säl, pingviner, valar & en del
späckhuggare!
- Det blir nått att berätta om för barnbarnen 😉😃

3. Vad är det bästa med Greenman?

Glädjen och att vi har en positiv inställning, ingenting
är omöjligt!

4. Vad kan du inte vara utan?

Min familj ❤

5. Vad gör du på fritiden?

Umgås med nära och kära, tränar, tittar på serier och
pysslar i trädgården.

https://www.globalamalen.se/internationella-skogsdagen/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_skogsdagen
https://www.worldwaterday.org/
https://www.wwf.se/earth-hour/


Följ leveranser - sök orders
Sen några veckor tillbaka finns nu möjligheten att själva söka
leveranser på de beställningar ni lagt. På https://shop.greenman.se/
kan ni se alla ordrar oavsett om ni lagt beställningen i shopen, via mail
eller som weborder. Allt som krävs är att ni har ett inlogg, saknar du
detta är det bara att höra av sig till oss så ordnar vi såklart det.

Så hur fungerar det då?

Jo, under flikarna orderstatus och orderhistorik som ni finner i den övre
menyn finns alla era lagda orders. Under orderstatus finner ni alla de
orders som ännu inte är fakturerade och under orderhistorik finner ni
dem som är fakturerade.

Klickar du på aktuellt ordernummer får du upp information om din order och där finns även en trackinglänk så att
du själv kan följa paketets resa via Postnord.

Till hemsidan | Webshop 

Avanmälan

https://shop.greenman.se/login.aspx
http://www.greenman.se/
http://shop.greenman.se/

