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Från tanke till handling!
Välkommen till en inspirerande vecka om hur vi kan gå från tanke till handling
mot en hållbar framtid. I år sätter vi bland annat sökarljuset på vår konsumtion
och hur den påverkar människor och miljö. Under veckan hoppas vi också på
många nya möten över gränser. Globalt möter lokalt. Konst möter vetenskap.
Osäkerhet möter fakta. Och så vidare. Genom att träffas och utbyta erfarenheter
och tankar kan vi tillsammans hitta vägar mot ett hållbart samhälle. Vägvisare
framåt är de 17 globala hållbarhetsmålen.
Hållbarhetsveckan är ett samarrangemang mellan Lunds universitet och
Lunds kommun, som även engagerar ett stort antal organisationer, företag och
myndigheter – liksom lundabor och andra i regionen som arbetar för en hållbar
framtid.

From thought to action!
Welcome to an inspiring week were we will go from thought to action, towards
a sustainable future! This year, one of the main topics is our consumption and
how it effects people and the environment. During the week, we hope for many
new meetings across borders. Global meets local. Arts meet science. Uncertainty
meets facts. And so forth. By exchanging experiences and ideas, we can find
pathways towards a sustainable society and unite to realize the 17 global goals!
The Sustainability Week is arranged by Lund University and the City of Lund,
together with a large number of organizations and companies – as well as
citizens of Lund and others in the region working for a sustainable future.

ONEPOINTFIVEDEGREES
23 april –14 maj | Stortorget, Lund

Nästan hundra länder kom överens i klimatavtalet som skrevs under 2015 i Paris: den globala temperaturökningen måste hejdas. Högst 1,5 grader varmare får det bli i relation till förindustriell tid.
Upplev en fotoutställning som har fått sitt namn efter Parisavtalets mål och som visar hur människor påverkar
jorden och drabbas av ett varmare klimat. Arrangörerna efterlyste fotografier, 94 ansökningar från 28 länder
kom in och av dessa valdes fyra fotografer ut av en jury: Anna Filipova, Sebastian Sardi, Pal Swastik och
Lizette Schaap.
Utställningen är producerad av Landskrona Foto i samarbete med Svalövs Renhållningsverk. En lärarhandledning
kommer också att finnas tillgänglig.
Ett samarbete mellan miljöstrategiska enheten och kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.
Utan kostnad. Läs mer: hallbarhet.lu.se/onepointfivedegrees

hallbarhet.lu.se/hallbarhetsvecka-2018
facebook.com/sustainabilityforum
#hållbaralund #sustainablelund
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Man Up! Exploring the toxic effects of gender roles
Mån 23 april | 18.00–21.00 | Ostrom, 3rd floor, Josephson, LUCSUS, Biskopsgatan 5, Lund

Join the Fem Fighters for a screening of the documentary “The Mask You Live In” and a discussion diving into
the nuances of gender and the toxic effects of masculinity on boys and men. We encourage all people of any
orientation to come as we provide a safe space. For more information on the event, topics and Fem Fighters
please feel free to follow us on Facebook or visit our website femfightersblog.wordpress.com. Fem Fighters
is a student-led project towards furthering the connection between gender and sustainability.
Free of charge. No pre-registration is required.

Launch Event for Sharing Cities Sweden
Mån 23 april | 12.00–17.00 | IIIEE Aula, Tegnérsplatsen 4, Lund

Sharing Cities Sweden is a national program for the sharing economy in cities. The event will bring together
the test-beds, national node and partners to present the early stages and ambitions for Sharing Cities Sweden.
Free of charge but requires pre-registration: iiiee.lu.se/event/launch-event-for-sharing-cities-sweden

Hållbar mobilitet i Lund – workshop för studenter

Hållbarhetshäng med PUSH Sverige!
Mån 23 april | 18.30 –21.00 | Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogata 4, Lund

Mån 23 april | 15.30–18.00 | Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogata 4, Lund

En påverkansworkshop där du som är student har möjlighet att vara med och tänka nytt kring hur vi får
en fortsatt hållbar stadsutveckling med fokus på mobilitet i Lund. Utifrån ett antal frågeställningar arbetar
vi i mindre grupper och tar fram idéer och förslag som sedan presenteras och diskuteras tillsammans med
tjänstepersoner och beslutsfattare i Lunds kommun.
Arrangör: Lunds kommun, WWF och Lunds FN-förening
Utan kostnad. Anmälan: hallbarhet.lu.se/mobilitet

PUSH Sverige, Sveriges hållbarhetsnätverk för unga, bjuder in till ett Hållbarhetshäng! Träffa andra likasinnade,
bli inspirerad och diskutera hur vi tillsammans kan göra hållbarhet till den främsta valfrågan. PUSH Sverige
är ett politisk obundet nätverk för unga med hållbarhetsintresse, vill man bli medlem kan man enkelt bli det
på pushsverige.se (det är gratis).
Ingen föranmälan krävs.
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Sustainable Consumption, Human Rights and Justice
A stakeholder conference with inspiring lectures and workshops for companies, researchers, students etc. to
highlight the link between sustainable consumption, human rights and environment.

Visit Lund Visningsresa – tema hållbart

Organizers of this event: Lund University Sustainability Forum and Raoul Wallenberg Institute host the event
together with researchers from several departments of Lund University such as IIIEE, LUCSUS, Centre for East
and South-East Asian Studies and Department of Political Science at Lund University.

Tis 24 april | 7.45–13.45 | Samling på Västra stationstorget, Lund C

Välkommen till visningsresa av lokaler för alla som bokar möten och konferenser i Lund. Visit Lund arrangerar
en visning med hållbarhetstema, där du får se olika mötes- och eventlokaler. Arrangemanget är kostnadsfritt
och först till kvarn gäller. 7.45 hämtar en buss upp för en hållbar frukost och visning av Elite Hotel Ideon.
Därefter besöks Hypoteket och Kulturens möteslokaler, följt av en rundvandring i Botaniska trädgården.
Avslutande säsongsinspirerad lunch med lokalproducerade råvaror på Scandic Star. Avslutas på Lund C 13.45.
Målgrupp: personer vid organisationer och företag som bokar möten och konferenser i Lund.
Mer information och anmälan: hallbarhet.lu.se/event/visit-lund-visningsresa

Beräkningar av konsumtionens klimatpåverkan
Tis 24 april | 8.45–12.15 | Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogata 4, Lund

Hållbara och klimatsmarta konsumtionsmönster är avgörande för om vi ska nå våra miljö- och klimatmål. På
ett halvdagsseminarium belyser vi olika frågor kring beräkningsmodeller för uppföljning av målen samt hur
arbetet ska prioriteras och genomföras inom olika organisationer. Medverkar gör bland annat experter från
Tetra Pak, Upphandlingsmyndigheten, Stockholm Environment Institute, Lunds universitet och SCB.
Arrangörer: Lunds kommun, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet

#FashionRevolution: Human Rights and Sustainability in the textile industry

Seminariet är kostnadsfritt, men föranmälan behövs: hallbarhet.lu.se/berakning

Tis 24 april | 13.00–14.30 | Palaestra, Paradisgatan, Lundagård, Lund

Välkommen till NANOÅLDERN!
Tis 24 april | 9.00–17.30 | Pufendorfinstitutets hörsal, Biskopsgatan 3, Lund

Nanosäkerhet och hållbar nanohantering – så här kan vi hantera nanomaterialens hela livscykel idag.
Heldagssymposium om nanoteknologins roll i samhället, vår miljö och utveckling. Symposiet vänder sig till dig i
offentlig verksamhet, näringsliv såväl som i akademin. Ta del av nationella och internationella föredragshållare
och delta i intressanta diskussioner. Lunch, fika och nätverksbyggande middag ingår.
Arrangörer: Pufendorfinstitutet Lunds universitet, Malmö universitet, SweNanoSafe och RISE
Mer information och anmälan: lu.se/event/valkommen-till-nanoaldern

The 24th of April marks the anniversary of the Rana Plaza garment-factory collapse in Bangladesh and serves
as a reminder of the precarious situation for many textile workers. The fashion industry is second only to oil as
the top industrial polluter, producing more greenhouse gas emissions than all international flights and maritime
shipping combined. Our addiction to fast fashion has consequences, so what are the solutions? What can industry do to minimize environmental damage and ensure respect for human rights all through their value chain?
Panelists:
Malin Oud, Director of the Raoul Wallenberg Institute´s Stockholm Office
Parul Sharma, Former head of Sweden’s Agenda 2030 delegation and principal at the Academy for
Human Rights in Business
Liang Xiaohui, Chief Researcher and Adjunct Professor, Office for Social Responsibility of China Textile and
Apparel Council (CNTAC) and Peking University Law School
Jonah Wigerhall, Social Sustainability Expert at H&M group
Songul Can, Head of Business Development for Individuell Människohjälp
Jens Hultman, Associate Professor at the Department of Business Administration, Lund University
Free of charge but requires pre-registration: hallbarhet.lu.se/fashionrevolution
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Sustainable Consumption, Human Rights and Justice
A stakeholder conference with inspiring lectures and workshops for companies, researchers, students etc. to
highlight the link between sustainable consumption, human rights and environment.
After the opening session, three parallel workshops will follow.

Workshop – Consumers or Politicians: who are the key agents of change?
Tis 24 april | 15.00–17.00 | Palaestra, Paradisgatan, Lundagård, Lund

Saving the world is an audacious goal, and we are increasingly putting that responsibility on consumers.
BUY organic, BUY fair trade, HOLD companies accountable – but should we even be allowed to purchase
unsustainable products? What responsibility do we have as humans, as companies, as politicians?
Panelists:
Magdalena Bexell, Associate Professor at the department of Political Science, Lund University
Johan Jansson, Associate Professor at the department of Business Administration, Lund University
Liang Xiaohui, Chief Researcher and Adjunct Professor, Office for Social Responsibility of China Textile and
Apparel Council (CNTAC) and Peking University Law School
Songul Can, Head of Business Development for Individuell Människohjälp
Parul Sharma, Former head of Sweden’s Agenda 2030 delegation and principal at the Academy for
Human Rights in Business
Malin Oud, Director of the Raoul Wallenberg Institute´s Stockholm Office

Workshop – Blood Batteries: The dark side of renewable energy
Tis 24 april | 15.00–17.00 | IIIEE Aula, Tegnérsplatsen 4, Lund

Free of charge but requires pre-registration: hallbarhet.lu.se/responsibility

Most major car manufacturers have developed electric models. However, producing a battery is resource
intensive and demand for metals like cobalt, copper and nickel is soaring. To fill that demand, artisanal
miners in the Congo are digging deep, working under terrible conditions and with death as a looming risk.
Are we switching carbon lock-in for metal lock-in, with considerable human and environmental cost? What
are stakeholders doing to prevent human rights violations in their supply chains?

Workshop – Whose land will feed, power and build a post 2030 world?

Panelists:

Tis 24 april | 15.00–17.00 | Auditoriet/206, Universitetshuset, Paradisgatan, Lund

Théo Jaekel, Senior Specialist in Human Rights and Supply Chain at Swedish law firm Vinge

As soil degrades in the west, we look for fertile ground elsewhere. Large areas in the global south are being
occupied by multi-national agriculture ventures, often through violence and oppression, only to have the
harvest exported to markets in Europe. Many of the technologies of tomorrow are bio-based; we want to
make plastic out of sugarcane and diesel out of palm oil – there is a finite amount of land, will it be enough?
In this workshop we will examine the drivers of land use change together with:
Emma Li Johansson, a PhD candidate at LUCSUS whose research focus on understanding socioenvironmental effects of land use and land cover change in the context of landgrabbing.
Million Belay Ali, researcher at Stockholm Resilience Center and founder of the MELCA-Ethiopia NGO
and the Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA).
Sara Brogaard, senior lecturer at LUCSUS whose research revolves around livelihoods in relation to land
change processes and climate change.
Free of charge but requires pre-registration: hallbarhet.lu.se/landuse

Radu Mares, Associate Professor at Raoul Wallenberg Institute of Human Rights
Philip Peck, Associate Professor at the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)
Eva Bennis, Director of Sustainability and Compliance at Volvo Group Trucks Purchasing
Free of charge but requires pre-registration: hallbarhet.lu.se/batteries
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Workplace Equality and Sustainable organisations

Moderevolutionen börjar på bomullsfältet!

Lund University School of Economics and Management (LUSEM) welcomes you to one or two seminars on 24
April 2018 in the Crafoord hall. Two seminars will be given at LUSEM with a mingle lunch in between. You
sign up for the seminars you would like to attend, either with or without lunch.

Tis 24 april | 17.00–18.45 | Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogata 4, Lund

Agenda 2030 and Workplace Equality

Fairtrade City Lund bjuder in till en föreläsning med Elisabet Lim, kundansvarig för bl.a. bomull på Fairtrade
Sverige. Elisabet berättar om Fairtrades arbete för rättvis handel i hela produktionsledet; från bomullsodlaren
till återförsäljare. Dessutom berättar Världsbutiken och IM om sitt arbete och vi utser årets vinnare av Fairtrade
Framsteget. Med mera!

Tis 24 april | 10.00–11.30 | Crafoord hall, Holger Crafoord Centre, Tycho Brahes väg 1, Lund

Arrangör: Lunds kommun
Fritt inträde. Ingen föranmälan.

How can the ambitious Agenda 2030 be put into practice? How can workplace equality be promoted systematically? And how can reduced gender gaps in the supply chain significantly benefit the most vulnerable?
These and other questions will be addressed when professor Laurie Cohen from University of Nottingham
Business School and Parul Sharma, CSR expert and former chairman of the Swedish Government’s delegation
for Agenda 2030, give a joint seminar.

Vilka intressen kan påverka samhällsplaneringen?

11.30–12.00 Knake-lunch, Ljusgården (outside the Crafoord hall)

Tis 24 april | 18.00–20.00 | Byggnaden Geocentrum 1, sal Världen 111, Sölvegatan 10, Lund

The EU Directive on non-financial and diversity information:
Is a new toothless tiger born?

Har du någonsin funderat på hur du kan påverka planeringen i en stad, vilka rättigheter och möjligheter du
som medborgare har eller vilka aspekter olika föreningar finner viktiga? Du är hjärtligt välkommen att lyssna
på ett panelsamtal sammansatt av studentföreningen SPiL – Samhällsplanerare i Lund, mellan Naturskyddsföreningens plangrupp, Föreningen för samhällsplanering (FFS södra) samt akademiska röster från Institutionen
för kultur- och ekonomisk geografi.

Tis 24 april | 12.00–13.30 | Crafoord hall, Holger Crafoord Centre, Tycho Brahes väg 1, Lund

Listen to three experts who will present and discuss their different perspectives on if and how the EU Directive
will meet the challenges with developing relevant sustainability reporting and more sustainable organizations:

Fritt inträde. Ingen föranmälan.

John Dumay, Associate Professor in accounting at Macquarie University, Australia
Catarina Paulson, Head of Corporate Social Responsibility at Alfa Laval
Torbjörn Westman, Head of Assurance services at KPMG, chair FARs working group for CSR issues and
member of ESG Reporting task force within Accountancy Europe
Susanne Arvidsson, Associate Professor at LUSEM, Lund University School of Economics and Management
Free of charge but requires pre-registration:
lusem.lu.se/calendar/how-to-manifest-equality-and-sustainability-in-organisations

Öppet hus i Brunnshögs besöksbod – tema: Hållbara transporter
Tis 24 april | 16.00–18.00 | Södra Brunnshög

Kom och prata hållbara transporter med oss! Träffa representanter från spårvägsprojektet och Lunds kommuns
rådgivare för hållbara transporter. Hur kan vi göra våra resor mer hållbara? Hur miljövänlig är spårvägen? Vill
du prova en elcykel?
Arrangör: Lunds kommun
Fritt inträde. Ingen föranmälan.
Mer information: hallbarhet.lu.se/brunnshogs-besoksbod-tema-hallbara-transporter

Sustainability Forum & Doc Lounge Lund present: Plastic China
Tis 24 april | 19.00–22.00 | Mejeriet, Lund

Sustainability Forum welcomes you to a documentary
experience at Doc Lounge Lund! The evening will
start with a live music performance, then a screening of the documentary “Plastic China”. Afterwards
Nicolas Loubere from the Center for East and
South-East Asian Studies will lead a discussion on
the export of waste to Asia. What will happen now
that China has imposed an import ban on waste? We
will dig into the discussion we dread having – where
does our stuff go after we toss it away?
Price: 60 SEK for students and 80 SEK for nonstudents.
More information: hallbarhet.lu.se/plastic-china
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Tema: Hållbar
– onsdagen 17 maj
Onsdag
25 stad
april

Klimatanpassning i den gröna täta staden
Ons 25 april | 13.30–16.30 | Skissernas museum, Finngatan 2, Lund

Preserve, Use and Develop
Ons 25 april – Tors 26 april | Kulturen, Tegnérsplatsen 6, Lund

Våra städer ska möta många olika utmaningar, alltifrån en ökad befolkning, förtätning och effektiva transportsystem till att erbjuda ytor för rekreation och fritid. Dessutom måste våra städer kunna hantera extrema
väderhändelser. Hur menar politiker och ansvariga myndigheter att vi ska möta målkonflikter i den gröna täta
staden och hur kan olika aktörer arbeta tillsammans med gröna och blå lösningar?
Deltagare:

During two days, 25–26 April 2018, the Diocese of Lund, Church of Sweden, is hosting an international
conference focused on use and development of church buildings and ecclesiastical heritage.
More information about price and registration: svenskakyrkan.se/lundsstift/pud

Miljöminister Karolina Skog: Hur kan vi arbeta med klimatanpassning i urbana miljöer
Ulrika Åkerlund, Boverket: Naturbaserade lösningar för dagvattenhantering
Nina Steiner, VA SYD: Om projektet Tillsammans gör vi plats för vattnet
Caroline Fredriksson, Lunds Tekniska Högskola: Backafloden 1872, vad skulle hända om historiens värsta
kustöversvämning inträffade idag?

En socialt hållbar
bostadsförsörjning

Urban Magma 2018 – Tema:
Stadens hållbara energisystem

Ons 25 april | 9.00–16.00
Grand Hotel Lund, Bantorget 1, Lund

Ons 25 april | 9.00–16.00
AF-Borgen: Lilla Salen och Nya Fest

Idag ser vi att bostadsmarknaden utmanas av
bostadsbrist, segregation och ökande variationer
av boendestandard. För att möta dessa frågor
behövs kunskap och erfarenhetsutbyte. Skånskt
bostadsnätverk arrangerar en heldagskonferens
med forskning och inspirerande exempel. Moderator för dagen är Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Meeting Point Urban Magma arrangeras 2018
för fjärde året i rad. Temat för i år är Stadens
Hållbara Energisystem. 25 april träffas vi i Lund.
Årets konferens har fokus på forskningen bakom,
finansieringsmöjligheter och innovationer från
företag som lyckats finna lösningar som tagit
Sverige en bra bit fram i arbetet mot ökad hållbarhet inom energiområdet.

Arrangör: Skånskt bostadsnätverk – en arena för
samverkan, kunskapsuppbyggnad och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne.
Nätverket har initierats av Länsstyrelsen Skåne,
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.
Pris: 500 kr exkl. moms
Mer information och anmälan: hallbarhet.lu.se/
event/en-socialt-hallbar-bostadsforsorjning

Arrangör: Lunds kommun
Pris: 750 kr exkl. moms
Studenter har fritt inträde (observera att det finns
begränsat antal platser!)
Mer information och anmälan:
urbanmagma.se/meetingpoint

HållbaraPodden
Hållbarhetsforum startar HållbaraPodden. Första programmet
sänds veckan innan Hållbarhetsveckan och programledare
och producent för podden är lundastudenten Sofia Rutberg.
Håll utkik på hallbarhet.lu.se!

Helena Hanson och Johanna Alkan Olsson från Centrum för miljö- och klimatforskning leder oss
genom eftermiddagen och berättar om den kunskapsöversyn om ekosystembaserad klimatanpassning
som tagits fram.
Seminariet är kostnadsfritt, föranmälan behövs: hallbarhet.lu.se/event/klimatanpassning-i-den-grona-tata-staden
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Minska matsvinn och annat avfall
Ons 25 april | 14.00–16.00 | Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogata 4, Lund

Äldreboendet Linegården arbetar systematiskt för att minska sitt matsvinn, inom ramen för projektet Översta
steget. Ta del av de utmaningar och glädjeämnen som Linegården hittills har stött på. Ni får också höra om
hur man kan arbeta strategiskt med att minska avfall inom olika typer av verksamheter, något som sparar miljö
och pengar samt förbättrar arbetsmiljön och kvaliteten i verksamheten. Under eftermiddagen kommer också
kommunens inköp av ekologiska och Fairtrade-livsmedel under 2017 att uppmärksammas.
Arrangör: Lunds kommun
Seminariet är kostnadsfritt, men föranmälan behövs: hallbarhet.lu.se/event/minska-matsvinn-och-annat-avfall

Vad kan du om odling,
solceller, återbruk och energi?
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What about the environment?
Environmental issues in the Swedish
election campaign
Ons 25 april | 17.30–19.00
Edens hörsal, Paradisgatan 5H, Lund

Research shows that it’s urgent to address major
environmental challenges. Despite this, environmental issues have not received much attention in the
election campaign. Young voters are very concerned
about the environment, but among the general
public it scores low. What does this mean for the
election, and how can environmental issues make
the agenda? In the seminar, a panel of Political Science researchers will discuss environmental politics
in the run-up to the elections. Come and raise your
questions!
The seminar is open, no pre-registration is required.

Ons 25 april | 16.00–19.00
Van Dürens väg/Plåtslagarevägen på Väster, Lund

Ta chansen att vinna en elcykel! Testa dina kunskaper, och kanske lär du dig något nytt, när vi bjuder
in till ett hållbarhetsevenemang för hela familjen på
Väster klockan 16–19.
Arrangör: Lunds kommun, LKF, Hyresgästföreningen,
Kraftringen och Lunds Renhållningsverk
Hållbarhetseventet genomförs även lördagen den
21 april klockan 10–13 vid Magistratsvägen 23 på
Norra Fäladen samt vid Kvarnrännan/Mjölvägen i
Dalby söndagen den 6 maj klockan 11–14.
Fritt inträde. Ingen föranmälan.

Why gender matters when it comes to the changing climate

Fermentera med Surtanten
Ons 25 april | 18.00–19.30 | Atriumgården, Lunds stadsbibliotek, S:t Petri kyrkogata 6, Lund

Jenny Neikell berättar om fermentering, att konservera mat med hjälp av bakterier som även gör maten
smakrik och hälsosam. Hon har skrivit en prisbelönt bok i ämnet, ”Fermentera – mat med jäst, mögel & bakterier”,
hennes företag ”Surtantens syrade” blev årets matproducent i Skåne 2016 och hon håller kurser i fermentering.
Föreläsningen ingår i serien Klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek som är ett samarbete mellan
Naturskyddsföreningen i Lund, Lunds universitets Hållbarhetsforum och Lunds Stadsbibliotek.
Fritt inträde. Ingen föranmälan.

Pathways to a sustainable urban future
Ons 25 april | 19.00–21.00 | To be announced

Ons 25 april | 16.00–18.00 | Josephson building, 3rd floor, Biskopsgatan 5, Lund

Participate in an interactive workshop investigating the effects of climate change on the global society. Who are
the most vulnerable in climate-related disasters? What is the connection between gender and environmental
injustice? We encourage all people of any orientation to come as we provide a safe space.
Hosted by Fem Fighters, a student-led project towards furthering the connection between gender and sustainability.
Free of charge. No pre-registration is required.

Lund Inter-faculty Sustainability Network (LISN) invites everyone in Lund to an interactive panel-discussion on
the broad question: ”How can we ensure sustainability in an increasingly urbanized world?”
The discussion will be a mixture of short presentations from the panel separated by questions from the
audience and concluded with an open debate between the panelists and the audience. The panel will include
representatives from the municipality, the private sector and academia.
Free of charge. No pre-registration is required.
hallbarhet.lu.se/event/pathways-to-a-sustainable-urban-future
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Debatt i Lund: Mat, makt och miljö – går det att äta klimatsmart?
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Torsdag 26 april

Ons 25 april | 20.00–21.00 | Café Athen, AF-borgen, Sandgatan 2, Lund

Tänk om plast …
Tors 26 april | 9.00–12.15 | Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogata 4, Lund

Ett samhälle utan plast är idag nästan otänkbart. Samtidigt har vi ett allt mer uppenbart problem med plast
som hamnar där vi inte vill ha den: i naturen. Det är ett problem som inte kan hanteras med en enkel lösning
utan kräver kunskap hos alla som möter plasten längs hela dess livscykel. Kom och lär dig mer om vad plast
är, hur den används, återanvänds och möjligheterna med nya material.
Program:
Vad är plast? Linda Zellner, Perstorp Holding AB
Plastförpackningar för mat – onödigt eller nödvändigt? Annika Olsson, Lunds universitet
Pathways to sustainable plastics, Tobias Nielsen, STEPS, Lunds universitet
Plast som avfall och plaståtervinning
Mikroplaster – vad vet vi egentligen? HB Wittgren, Swedish Water Research
Workshop: Plast och de globala målen, Michael Palmgren, Marint kunskapscenter i Malmö
På seminariet berättar vi också om det nya skånska nätverket för aktörer som arbetar med
att minska plasten i naturen. Nätverket ”Tänk om plast…” är öppet för alla aktörer och
intressenter: företag, kommuner, föreningar och privata initiativtagare. Målet för 2018
är att ta fram en skånsk plaststrategi som bestämmer inriktningen för det framtida
arbetet och pekar ut viktiga insatsområden.
Har du svårt att bestämma dig när du ska handla mat till middagen? Räcker det att maten är god och nyttig?
Eller hoppas du att det du plockar ner från hyllan också ska vara bra både för smältande polarisar och för
djur och natur på nära håll? Konsumenter har fått axla ett stort ansvar när det gäller att välja hälsosam,
klimatsmart och hållbart producerad mat. Frågan är hur stor makt konsumenter egentligen har. Vilket ansvar
har livsmedelsproducenterna? Och politikerna?

Arrangörer: Länsstyrelsen Skåne tillsammans med ytterligare sex skånska organisationer
inom det gemensamma projektet ”Tänk om plast…”
Seminariet är kostnadsfritt, men föranmälan behövs: hallbarhet.lu.se/tank-om-plast

Under Hållbarhetsveckan handlar Debatt i Lund om hållbara livsmedel och matvanor.
I panelen:
Karolina Skog, Sveriges miljöminister
Fredrik Hedenus, forskare från Chalmers som studerar matens miljö- och klimatpåverkan
Henrik Smith, biologiprofessor från Lunds universitet som studerar ekosystem och biologisk mångfald

Vad händer när hyresgästerna får betala för varmvattnet?
Tors 26 april | 13.15–16.00 | Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund

Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist och författare till boken ”Makten över matkassen”

Helena Köhler, Linköpings universitet, har intervjuat hyresgäster om deras syn på varmvattenförbrukning
och vad som styr deras beteende.

Hilda Runsten, expert på hållbar utveckling vid Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Victor Fransson, doktorand vid LTH, ger oss siffror på vad som händer.

Moderator: Tomas Tengby, journalist och programledare för SRs program Meny.
Fritt inträde. Ingen föranmälan – alla är välkomna i mån av plats. Dörrarna öppnar 19.30.

Eja Pedersen, LTH, och Victoria Silfverberg, LKF berättar om hur varmvattendebitering infördes på Linero
och hur det påverkade förbrukningen.

Debatt i Lund filmas och kan också ses i efterhand

Arrangör: PEIRE, People Environment Indoor Renovation Energy vid LTH.

hallbarhet.lu.se/event/debatt-i-lund-mat-makt-och-miljo-gar-det-att-ata-klimatsmart

Seminariet är kostnadsfritt, men obligatorisk anmälan till: eja.pedersen@arkitektur.lth.se
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Hållbar hantering av osäkerhet – finns det?
Om osäkerhet och transparens i beslutsfattande
Tors 26 april | 14.00–16.00 | Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogata 4, Lund

Seminariet syftar till att starta och fördjupa diskussioner kring hur samhället kan/bör hantera osäkerhet som
uppstår när vi har bristande underlag. Vi ger allmänhet, beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och
näringsliv och konsulter och vetenskapliga experter en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och få
svar på frågor kring hur osäkerhet hanteras eller borde hanteras i ett öppet samhälle som behöver skyddas
mot nuvarande och framtida risker. Det blir kunskapscafé och gruppdiskussioner, samt föredrag med:
Annelie Johansson, Miljödirektör, Länsstyrelsen Skåne: Osäkerhet från ett beslutsfattarperspektiv.
Ragnar Löfstedt, Kings College, London: Advantages and disadvantages with transparency – experience
from the field of risk communication.
Ullrika Sahlin, Centrum för miljö- och klimatforskning
Arrangör: Uncertainty and Evidence Lab vid Centrum för miljö- och klimatforskning.
Seminariet är kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs
hallbarhet.lu.se/osakerhet-och-transparens-i-beslutsfattande

Försvinner våra bin – och spelar det någon roll?
Tors 26 april | 18.00–19.30 | Atriumgården, Lunds stadsbibliotek, S:t Petri kyrkogata 6, Lund

En stor del av den globala matförsörjningen bygger på att vi får hjälp av pollinerare som bin och humlor.
Samtidigt visar flera forskningsstudier att insekterna får det allt svårare att klara sig i en värld med klimatförändringar, urbanisering och högintensivt jordbruk.
Henrik Smith är professor i zooekologi och föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds
universitet. Hans forskning rör framför allt biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.
Föreläsningen ingår i serien Klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek som är ett samarbete mellan
Naturskyddsföreningen i Lund, Lunds universitets Hållbarhetsforum och Lunds Stadsbibliotek.
Fritt inträde. Ingen föranmälan

Divest & Invest! How do we Green Finance?
Tors 26 april | 17.00–18.30 | Crafoodsalen, Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1, Lund

Fler gröna föreläsningar i vår på Lunds stadsbibliotek

All over the world, people are taking to the streets demanding that their institutions divest from fossil fuels.
But, what exactly does divestment mean – is it really as easy as it sounds? Should only fossil fuel producers
be excluded, and how much oil does a company have to drill to make the list?

Varje termin hålls en serie föreläsningar på temat klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek i samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Lund, Lunds universitets Hållbarhetsforum och Lunds Stadsbibliotek.
Föreläsningarna äger rum i Stadsbibliotekets atriumgård med början kl. 18.00. De följs av en frågestund och
möjlighet till diskussion. Ingen föranmälan nödvändig. Varmt välkomna!

As we divest, we also need to invest! Since 2007, green bonds and other forms of green finance have become
increasingly popular. Is there a system to ensure that, as the green finance market grows, we do not just throw
money to the greenwashing wolves? Are there successful examples to guide the way?

Klimatetik – 9 maj Klimatförändringarna är ett komplext globalt problem som mänskligheten står inför. Men
varför ska jag bry mig? Ibland glöms det bort att klimatförändringarna ställer oss inför ett moraliskt problem.
Föreläsning med Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Panelists: Nina Waltré, Naturskyddsföreningen Bra Miljöval, Alexander Paulsson, senior lecturer Department
of Business Administration, Frida Arevik, active in the divestment movement, and a representative from the
finance sector.

En grönare stad – 23 maj Gröna tak, gröna fasader och väggar, och skogsbiotoper på bostadsgårdar och
i parker. Det är några idéer som genomförts inom projektet BiodiverCity i Malmö, som provat olika sätt att
skapa mer urban grönska med hög biologisk mångfald. Annika Kruuse från Malmö kommun berättar om
hur projektets erfarenheter kan tillämpas för att skapa en grönare och mer hälsosam stad.

Free of charge. No pre-registration is required. hallbarhet.lu.se/event/divest-invest-how-do-we-green-finance
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Hållbar lönsamhet och ansvar i alla led
Fre 27 april | 8.30–12.00 | Lunds stadshall, Stortorget, Lund

ansvarsfullt.se bjuder tillsammans med CSR Sweden och Lunds universitet in näringslivet till en förmiddag på temat hållbar lönsamhet och ansvar ut i leverantörsleden. Hur kan ansvarsfullt hållbarhetsarbete gå
hand i hand med lönsamma affärer? Hur säkerställer vi att våra leverantörer jobbar hållbart? Hur integreras
hållbarhetsarbete i affärsmodellen?
Medverkande föreläsare:
Susanne Arvidsson, forskare Lunds universitet
Jens Thulin, Nordisk Godsinlösen AB
Lennart Hagberg, ansvarsfullt.se
Daniel Remheden, Love Coffee Roasters
Marianne Bogle, CSR Sweden
Cecilia Nebel, moderator
Registrering från 08.00
Seminariet är kostnadsfritt, men föranmälan behövs:
hallbarhet.lu.se/event/hallbar-lonsamhet-och-ansvar-i-alla-led

Hållbar Utveckling Skåne fyller 20 år – en dag med fokus på cirkulär ekonomi
Fre 27 april | 8.30–15.00 | Auditoriet/206, Universitetshuset, Paradisgatan, Lund

Hållbar kvinnlig hälsovård
– evidens från flera olika håll

8.30–10 Nätverksträff cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller
Välkommen till Nätverket Cirkulär ekonomi i Skånes och Cradlenet Syds frukostmöte. På mötet kommer representanter från projektet ”Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden – Steg 3” att dela med sig av erfarenheter
från projektet och diskutera hur man kan komma framåt i arbetet med cirkulära affärsmodeller med fokus på
möbelbranschen konkret. Cirkulära möbelflöden handlar om att ta till vara möbler som annars skulle slängts,
samlat damm eller eldats upp. Läs mer om projektet: cirkularitet.se
Projektet som presenterar bjuder på kaffe och macka. Kl 8.30 startar mötet – kom gärna lite innan för att
hinna med frukosten.
Deltagandet är kostnadsfritt, men obligatorisk anmälan:
simplesignup.se/event/129496-naetverkstraeff-cirkuaer-ekonomi
10.30–12.00 Hållbar Utveckling Skånes årsmöte
Välkommen att delta på vårt 20:e årsmöte. Anmäl dig senast 19 april.
simplesignup.se/event/130349-haallbar-utveckling-skaane-aarsmoete
Årsmöteshandlingar finns att ladda ner från hemsidan: hutskane.se
13.00–15.00 Hållbar Utveckling Skåne firar 20 år: Historien Agenda 21 – Agenda 2030
På temat #knytkalaset2018 firar vi 20 år. Välkommen att ta del av berättelsen kring hur föreningen startade
och utvecklades. Lyssna på personer varit med i olika projekt och arbetsgrupper. Hör också våra stipendiater
berätta om sina tankar och visioner om framtiden. Sen firar vi med tårta, bubbel och mingel!
Vill du komma och fira med oss? Anmäl dig senast 19 april.
simplesignup.se/event/130350-haallbar-utveckling-skaane-20-aar
Har du frågor? Kontakta helena.thelander@hutskane.se

Fre 27 april | 10.00–13.00 | Seminarierummet,
Pufendorf, Biskopsgatan 3, Lund

Miljöläget i Lund 2018
Fre 27 april | 9.00–12.00 | Magle Konserthus,
Magle Stora kyrkogata 4, Lund

Välkommen till konferensen Miljöläget i Lund
2018. Under halvdagskonferensen presenteras
miljöredovisningen för 2017 och aktualiseringen
av miljöprogrammet LundaEko II. Kom och lyssna
på goda exempel och samtal om hur vi i Lunds
kommun tillsammans kan ta ansvar för att nå
våra miljömål till 2020.

Con-x (Conflicting evidence around hormonal
contraceptive) bjuder in till ett öppet seminarium
om hållbarhet inom kvinnlig reproduktiv hälsovård och hur man formulerar evidens när det finns
flera olika aspekter och källor.
Con-x är en av Pufendorfs Advanced Study Groups
2017/2018, läs gärna mer pi.lu.se.
Talare:
Lina Nikoleris från Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
Kristina Gemzell Danielsson, prof och överläkare från Institutionen för kvinnor och barns
hälsa, Karolinska institutet
Niklas Vareman från Medicinsk etik, Lunds
universitet

Arrangör: Lunds kommun

Dagen avslutas med en paneldiskussion.

Seminariet är kostnadsfritt,
men föranmälan behövs:
hallbarhet.lu.se/event/miljolaget-i-lund-2018

Seminariet är kostnadsfritt, men föranmälan
behövs: hallbarhet.lu.se/event/hallbar-kvinnlighalsovard-evidens-fran-flera-olika-hall
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Arts Meet Science
Fre 27 april | 10.00–19.00 | Skissernas museum, Finngatan 2, Lund

Klimatförändringarnas effekter är en realitet. Forskarna publicerar dagligen nya forskningsrapporter om hur
ett varmare klimat kan komma att påverka vår omvärld. Men av någon anledning når inte orden fram.
Förändring för ett hållbart samhälle är långsam eller obefintlig. Detta har lett forskarsamhället att vända sig
mot konsten och kulturen som ett sätt att väcka uppmärksamhet, skapa engagemang och driva förändring.
Samtidigt låter sig allt fler konstnärer inspireras av klimatforskning i sin konst, och skildringar av en förändrad
värld börjar växa fram.
Med evenemanget Arts Meet Science vill Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS, och
Skissernas Museum belysa förhållandet mellan konst och vetenskap, med fokus på klimatfrågan. Genom
diskussioner, workshops, kreativt skapande, konstnärliga framföranden och en paneldebatt med deltagare
från både forskarsamhället och konst-och kulturvärlden ställer vi oss frågan om, och i så fall hur, konst och
vetenskap kan samverka för att skapa ett mer hållbart samhälle.
Välkommen att delta hela dagen eller under enskilda programpunkter. Ingen föranmälan krävs.
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10.00 –11.30 Seminar: Narrating Climate Futures: Storytelling to create change
How do fictional stories of climate change correspond to researchers’ scientific models of our future, and
how do they differ? Can we, or should we, look to climate fiction as a way to drive change for a more
sustainable society? Welcome to a seminar with a science fiction writer, a leading climate change modelist,
and a professor in literature.
12.00 –13.00 Lunch talk: Climate change, ecological sound art and cultural sustainability
Presentation of artistic works and discussion between musicians and researchers from the Malmö Academy
of Music at Lund University.
12.00 –19.00 Skapande verkstad: Fantastiska framtider
Hur kan vi skapa gemensamma visioner för en hållbar framtid med hjälp av återvinningsbara material? Var
med och skapa ett gemensamt konstverk i Skissernas museums verkstad som speglar dina framtidsvisioner
tillsammans med bl.a. hållbarhetsforskare och studenter från Lunds universitet.
13.30 –14.30 Workshop: Performance som ett sätt att stärka vårt engagemang för klimatfrågan
En utforskande workshop som undersöker performance som ett sätt att stärka vårt engagemang i klimatfrågan, och driva hållbar förändring. Kan performance och deltagande i konstnärlig verksamhet påverka hur
vi förstår, upplever eller tolkar klimathot, och kan performance och deltagande göra någon skillnad för hur
vi agerar?
15.00 –16.00 Konstnärssamtal: Konst för klimatet
Ett samtal mellan konstnärerna Mats Bigert och Lars Bergström och hållbarhetsforskaren Emma Johansson
om hur de integrerar klimatforskning och konst, och hur de når ut till och lyfter fram de grupper i samhället
som påverkas mest av klimatförändringarna.
16.20 –16.45 Guidad visning av The Weather War av konstnärerna Bigert och Bergström
17.00 –18.00 Paneldebatt: Arts Meets Science – om Konstens roll i att driva klimatarbetet
I denna debatt diskuterar vi om, och i så fall hur, konsten har någon roll och förmåga att lyfta klimatfrågan
och skapa en mer hållbar värld, samt hur konstnärer och forskare kan närma sig varandra och samarbeta
kring klimatfrågan.
18.00 After Work och möjlighet till ”match-making” mellan forskare och konstnärer
Ta chansen att knyta nya kontakter, utbyta idéer och diskutera möjliga samarbeten.
For information in English, visit the link below.
Arrangörer: Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS, i samarbete med Skissernas museum.
Kostnadsfritt. Mer information: lucsus.lu.se/arts-meet-science

Advancing the Transition to a Sustainable Bioeconomy
Fre 27 april | 13.00–16.00 | Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogata 4, Lund

The aim of this interactive workshop is to bring BIOECONOMY graduate research school Ph.D. students and
researchers together with key stakeholder representatives from industry, governmental, non-governmental
and civil society organisations to conduct breakout sessions on different thematic areas across the biomass
value chain.
The workshop is organised by BIOECONOMY Graduate Research School hosted by Centre for Environmental
and Climate Research at Lund University.
Free of charge. Pre-registration is required:
hallbarhet.lu.se/event/advancing-the-transition-to-a-sustainable-bioeconomy
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Stakeholder engagement och hållbarhetsmålen som drivkraft för innovation
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28 april

Fre 27 april | 15.00–16.00 med efterföljande mingel | Grand Hotel, Piratensalen, Lund

Hur kan hållbarhetsmålen driva innovation? Och hur kan akademi, offentlig sektor och näringsliv samverka?
Att engagera sina intressenter är ett krav för hållbarhetsrapportering enligt GRI (Global Reporting Initiative)
och är ett av många skäl för företag att samverka med akademin och det omgivande samhället.
I ett panelsamtal med aktörer från Lunds universitet, Region Skåne och Essity, tidigare SCA, söker vi svar på
hur företag kan involvera sina intressenter för att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete.
Medverkar gör bland annat:
Susanne Arvidsson, docent vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund
Susanne Norrman, avdelningschef vid LUCE, avdelningen för uppdragsutbildning vid Lunds universitet
Per Brattberg, Director Sustainability Reporting vid Essity (tidigare SCA).
Wilhelm Ast, näringslivsutvecklare Region Skåne
Arrangör: Lund University Commissioned Education (LUCE) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i
samarbete med Grand Hotel i Lund.
Eventet med efterföljande mingel är kostnadsfritt, men föranmälan behövs: dinkurs.se/stakeholderengagement

Smash the Patriarchy! − Men and feminism
Fre 27 april | 16.00–18.00 | Josephson building, 3rd floor, Biskopsgatan 5, Lund

Participate in an interactive workshop investigating men’s role in gender equality. Why is it critical that
men get involved in countering the patriarchy? How can men and boys promote gender equality and
empower women and girls? What is men’s part in combating gender-based discrimination and unequal
power relations?
These questions, and more, will be discussed within the workshop. We encourage all people of any orientation
to come as we provide a safe space.

Hållbarhetsfestival i Lund!

Hosted by: FemFighters

Lör 28 april | 11.00–16.00 | Stenkrossen, Kastanjegatan 13–15 Lund

Som avslutning på Hållbarhetsveckan i Lund 2018 blir det en späckad festivaldag med intressanta, roliga och
hållbara aktiviteter lördagen 28 april kl 11–16. I år hålls festivalen på fantastiska Stenkrossen som i all sin
verksamhet genomsyras av hållbarhet och uppfinningsrikedom.
• Mer än 50 olika aktörer deltar, från föreningsliv, företag och offentliga organisationer

Läs mer! Lyssna! Titta!
Hållbarhetsveckan i Lund kommer att kunna upplevas på webben både innan, under och
efter arrangemanget i april. Ta del av material från Hållbarhetsforums studentmedarbetare, populärvetenskapliga artiklar om universitetets forskning med mera:
hallbarhet.lu.se/teman
Vill du ha löpande information om forskning & evenemang inom hållbar utveckling vid
Lunds universitet, anmäl dig gärna till Hållbarhetsforums digitala nyhetsbrev:
hallbarhet.lu.se/nyhetsbrev

• Politisk debatt om hållbarhet – Föredrag om hållbarhet på Brunnshög
• Aktiviteter för barn: bygg ett insektshotell – vegansk bakning
• Kultur: Fotoutställning – Musik med instrument av återvunnen elektronik

Festivalen har ett brett fokus och inkluderar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, den riktar sig till en
bred allmänhet och det är gratis att delta. Det blir marknad med försäljning av hållbara produkter, information
av föreningar, workshops, föreläsningar, föreställningar, m.m.
Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Synaps Lund i samarbete med Lunds universitets Hållbarhetsforum, Lunds kommun och Stenkrossen
Håll utkik på Synaps FB-sida för festivaluppdateringar: facebook.com/synapslund

26 HÅLLBARHETSVECKAN | SUSTAINABILITY WEEK

SUSTAINABILITY WEEK | HÅLLBARHETSVECKAN 27

Exercise for the Earth: An afternoon of plogging
Lör 28 april | 13.00 | Stenkrossen, Kastanjegatan 13–15 Lund

Get fit AND help the environment! Plogging is running while picking up trash, so join HU and ABC in the new
exercise trend that is sweeping Sweden (literally)!
If you enjoy working out and you love the earth, this event is perfect for you. We will run max 5k, but you
can choose to run/walk/skip/dance while you pick up trash.
Organized by: Hållbart universitet and ABC
Tryckt på klimatkompenserat papper.
Besök www.antalis.se för mer information om papperet, hur Antalis arbetar med
miljöfrågor och hur de klimatkompenserar genom att stödja Plan Vivo, planvivo.org

Media-Tryck är ett Svanenmärkt tryckeri vilket innebär att maskiner, kemikalier och papper
uppfyller Svanens krav.

Minimalism: A Documentary
About the Important Things

Läs mer på svanen.se

Lör 28 april | 18.15–19.45
Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4, Lund

Tryckeriet är även miljöcertifierat enligt ISO 14001 vilket garanterar ett säkerställt
miljöledningssystem i alla processer.
Läs mer om miljöcertifieringen på intertek.se/systemcertifiering/iso14001

ArchFilmLund proudly presents for Sustaintability
Week in Lund screening of the film:
“Minimalism: A Documentary About the Important
Things”

Media-Tryck är anslutet till fti (förpacknings- & tidningsinsamlingen) och tar därmed sitt
producentansvar för att förpackningar, emballage och spillpapper blir återvunnet.
Läs mer på ftiab.se

How might your life be better with less? The film
examines the many flavors of minimalism by taking
the audience inside the lives of minimalists from all
walks of life – families, entrepreneurs, architects,
artists, journalists, scientists, and even a former Wall
Street broker – all of whom are striving to live a
meaningful life with less.

Denna broschyr är tryckt på Scandia 2000 Smooth White, 150 g. Papperet är FSC® certifierat.

Free entrance. Warm welcome!
hallbarhet.lu.se/event/minimalism-adocumentary-about-the-important-things

KRAV Pub
Lör 28 april | 19.00–01.00 | Wermlands Nation, Lund

Join Wermlands Nation and our environmental committee for an After Festival and get a cozy ending for
Sustainability Week.

Bilder

KRAV Pub is a perfect way to see how student life can also be sustainable. After Festival offers all homemade
meal, wide variety of refreshments and live music. During the evening Wermlands Nation will be awarded
a Fossil Free nation label as a recognition of having divested from fossil industries.

Omslagsbild: Katarina Eriksson, Märka design | s. 3: Lizette Schaap | s. 4: Pixabay | s. 5: Eric Classon | s. 7: “Cotton Farmers in India”
av Mehera Shaw/Fashion Revolution | s. 9: “Cobalt miners in the DRC” av Amnesty/Afrewatch från rapporten “Time to Recharge”
s. 11: Plastic China | s. 13: Isa Hilldetun och Tora Åsling, COWI | s. 15: Shutterstock | s. 16: Catrin Jakobsson, Lunds universitet
s. 19: Pixabay | s. 20: Louise Quistgaard, RISE | s. 22: Jean-Baptiste Beranger © Bigert & Bergström | s. 25: ABC – Active contributions
for people and the environment | s. 26: Minimalism
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Svanenmärkt trycksak, 3041 0903
Tryckt av Media-Tryck, Lund 2018

Hållbarhetsveckan är ett samarrangemang mellan Lunds universitet
och Lunds kommun, som även engagerar ett stort antal organisationer,
företag och myndigheter – liksom lundabor och andra i regionen som
arbetar för en hållbar framtid. Hållbarhetsforum, Lunds universitets
paraplyorganisation för hållbar utveckling, ansvarar för övergripande
projektledning av veckan.
The Sustainability Week is arranged by Lund University and the City of
Lund, together with a large number of organizations and companies
– as well as citizens of Lund and others in the region working for a
sustainable future. Sustainability Forum, the Lund University umbrella
organisation for sustainable development, is responsible for the overall
project management of the week.
Hållbarhetsforum vid Lunds universitet
hallbarhet.lu.se | sustainability.lu.se
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