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Tillsammans!
Nu börjar omställningen till ett hållbart samhälle ta fart! Många företag 
och kommuner ser fördelarna med ett fossilfritt samhälle. Solenergi blir allt 
billigare. Försäljningen av ekologiskt ökar. Och rösterna för ett rättvist samhälle 
höjs allt mer.

På samma gång ökar hela tiden vår konsumtion vilket tär på både natur och 
människor. Flyktingkriser och konflikter avlöser varandra. Vi påverkar vår värld, 
och den påverkar oss. Kan vi tillsammans hitta vägar framåt för att nå det 
hållbara samhället ännu snabbare? Hur blir visionerna verklighet?

Välkommen till en fullspäckad vetenskapsvecka med samtal om utmaningar 
och möjligheter. Bli inspirerad och få nya idéer!

Tillsammans skapar vi en hållbar värld.

Together!
The transition to a sustainable society is taking off! Many companies and 
municipalities are becoming aware of the advantages of a fossil free society. 
Solar energy is getting cheaper and cheaper. Sales of organic products are 
increasing. And the voices raised for an equal and just society are becoming 
louder and louder.

At the same time, our consumption is increasing, with serious effects on both 
us humans and our environment. Refugee crises and conflicts are succeeding 
each other. We impact on our world, and it impacts on us. Can we together find 
ways forward to create the sustainable society sooner? How can our visions 
become reality?

Welcome to a science week packed full of discussions about challenges and 
opportunities. Be inspired and come up with new ideas! Together we will create 
a sustainable world.
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Vad händer under veckan?

Under Hållbarhetsveckan finns det något för alla. Det pågår ofta flera parallella aktiviteter runt om i Lund. Det 
blir konferenser, utställningar, workshops och föreläsningar om mat, konsumtion, rättvisefrågor, företagande, 
samhällsutveckling och så vidare. Veckan avslutas med en fullspäckad hållbarhetsfestival med cykeldag, mark-
nad, återbruk, tävlingar, barnteater, klimatshow och mycket mer.

De allra flesta arrangemangen under Hållbarhetsveckan är utan kostnad, men många kräver föranmälan 
eftersom antalet platser är begränsade. Länkar till anmälningsformulär finns på Hållbarhetsforums hemsida. 
Evenemangen som är beskrivna på engelska i programmet ges på engelska.

Mer om programmet

Du hittar hela programmet på Hållbarhetsforums hemsida: hallbarhet.lu.se/hallbarhetsvecka
Se också Hållbarhetsforums Facebook-sida: facebook.com/sustainabilityforum

Arrangörer

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. Lunds universitets Hållbarhetsforum ansvarar för övergripande projektledning av veckan.

Lunds universitet 350 år

Hållbarhetsveckan är en av fem vetenskapsveckor under Lunds universitets 350-årsjubileum.

Mer om hela jubileet: lu.se/350
Följ jubileet på Facebook: facebook.com/LU350
Instagram och Twitter: #LU350
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Grand Opening of the Sustainability Week & Global Goals Café

Mån 15 maj | 16.00–18.00 & 18.00–21.00 | Stadshallen, Lund

Voices for a living planet. Together for a sustainable future. 17 global goals leading the way.

Since 2015 we have 17 global goals for sustainable development. If these goals are completed, it would mean 
an end to extreme poverty, inequality and climate change by 2030. What is the way forward placing people 
and the planet at the centre?

Organizers: Lund University Sustainability Forum, Raul Wallenberg Institute, LUCSUS, Center of Middle East 
Studies, Lund Chapter of UNA Sweden and the City of Lund.

Global Goals Café, 16.00–18.00
Learn more, share your point of view and be a part of the solution! Welcome to a vibrant and inspiring Global 
Goals Café. Take the opportunity to learn more and discuss with experts and organisations at seventeen tables, 
each representing one of the Sustainable Development Goals. Taste vegan and organic finger food, which 
will be served from 16.30. Café Hosts: Vasna Ramasar from LUCSUS and Lund Chapter of UNA Sweden.

The Global Goals Café is for free and no pre-registration is needed.

Grand Opening of the Sustainability Week in Lund 2017, 18.00–21.00 
Presentations of global dilemmas and discussions with researchers, politicians and civil society. An Earth Choir 
Concert: Voices for a Living Planet with four choirs from Kulturskolan in Lund.

Speakers:

Torbjörn von Schantz, Vice-Chancellor Lund University

Johan Hassel, member of the Swedish Delegation for the 2030 Agenda and CEO Global Utmaning

Lena Neij, Professor and Director IIIEE

Lennart Ohlsson, Professor LUCSUS

Kimberly Nicholas, Senior lecturer LUCSUS

Henrik Smith, Professor and Director Centre for Environmental and Climate Research

Radu Mares, Associate Professor Raoul Wallenberg Institute

Malin Oud, Director of the Raoul Wallenberg Institute’s Stockholm office

Magdalena Bexell, Associate Professor Department of Political Science

Elin Gustafsson, Municipal Commissioner City of Lund

Moderator: Catarina Rolfsdotter-Jansson

This event is free of charge but will require pre-registration,  
please visit: hallbarhet.lu.se/event/grand-opening-of-the-sustainability-week-in-lund-2017

Arrangemang måndag 15 maj
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Bioeconomy Stakeholder Conference – Challenges and Opportunities in the 
Transition to Bioeconomy

Mån 15 maj | 9.00–16.00 | Stadshallen, Lund

The transition to a sustainable bioeconomy is happening fast and a shift is underway in many different sectors. 
All actors have their picture of possibilities and challenges, but do everyone share the same picture of the 
direction in which the society should steer? How do production, processes and consumption in different value 
chains affect each other?

Bioeconomy is a complex and dynamic system, and for everyone to be winners it takes a holistic view, coopera-
tion and understanding of different goal conflicts. The participants of this conference will be presented with 
current situation analysis and discussions between industry, business, academia and public organisations.

Organizers: Lund University Sustainability Forum, Centre for Environmental and Climate Research at Lund 
University, BIOECONOMY Graduate Research School at Lund University and Region Skåne.

This event is free of charge but will require pre-registration, please visit: lu.se/event/bioeconomy-stakehol-
der-conference-challenges-and-opportunities-in-the-transition-to-bioeconomy

Other Activities & Exhibitions, at Stadshallen 15.00–21.00
15.00–17.00: Jordan River Basin Boardgame: During two hours we will play a boardgame and role-play with 
interested participants to bring the subject of sustainable river management in the Jordan River Basin context 
to a wider audience. Organised by the Center for Middle Eastern Studies, Lund University. 

This event is free of charge but will require pre-registration as the maximum is 25 players. For registration 
please contact: anna.hellgren@cme.lu.se

Exhibitions:
• UN Global Goals for sustainable development.

•  Sustainability in the Middle East - poster exhibition showing a series of examples of sustainability challenges 
and practices in the Middle East.

•  Post-conflict futures - a project bringing together a group of Syrian academics in Sweden to reflect on 
possible developments and the choices they entail.

• We have a dream – young people sharing their dreams and hopes for the future.
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Sustainable Fashion – Finding Cuts for the Future

Mån 15 maj | 10.00–12.00 | IIIEE Aula, Tegnérsplatsen 4, Lund

How can we reduce the environmental and accompanying human health impacts arising from our textile 
consumption? What measures have fashion brands, retailers and other commercial actors been taking? What 
are the roles of government and civil society, and us consumers? Join this event and get a glimpse of what 
IIIEE researchers have been working on in the past 10 years in this area.

This event is free of charge but will require registration, please visit: iiiee.lu.se/form/sustainable-fashion

Solpanelen: Sol över Skåne

Mån 15 maj | 11.00–12.00 | Stadshallen, Lund

Välkommen till Sol över Skåne – en paneldiskus-
sion om nya affärsmodeller och ett solenergi-
språng för regionen.

Under de senaste åren har flera spännande initi-
ativ tagits kring solel i Sverige, men fortfarande 
kommer mindre än 1 procent av elproduktionen 
från solel. Hur kan Skåne ta ett solenergissprång 
och bli en ledande region för egenproducerad 
solel? Vad kan olika aktörer göra för att för- 
verkliga detta? Vilka förebilder och lyckade 
exempel finns?

Detta är frågor vi diskuterar i en ”solpanel” – en 
särskild inbjudan att lyssna och delta riktar vi till 
solelsbranschen, kommunala företrädare samt 
finansieringsinstitut och banker.

Arrangör: Avdelningen för innovationsteknik vid 
LTH.

Utan kostnad men föranmälan nödvändig: 
lu.se/event/solpanelen-sol-over-skane

Miljömålsseminarium: Miljömålen 
- igår, idag och imorgon

Mån 15 maj | 13.00–16.00 | Stadshallen, Lund

Välkomna på Länsstyrelsens miljömålssemina-
rium. En halvdag för tjänstemän och politiker.

Vad ville vi uppnå när vi tog fram miljömålen och 
blev det som vi tänkte? Hur ser miljöläget i Skåne 
ut idag? Vad är miljömålens framtid och hur 
förhåller de sig till de globala hållbarhetsmålen? 
Hur samarbetar vi över gränser, mellan  
myndigheter och inom kommunen? 

Utan kostnad men föranmälan nödvändig:  
hallbarhet.lu.se/event/miljomalsseminarium-
miljomalen-igar-idag-och-imorgon
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Modeslavar

Mån 15 maj | 18.30–20.00 | Stadsbiblioteket, 
Lund

Följ med på en resa i det billiga modets fotspår. 
Presentation av boken Modeslavar med förfat-
tarna Moa Kärnstrand och Tobias Andersson 
Åkerblom som åkte till Asien för att granska 
klädindustrin. De berättar om sina möten med 
tonårsflickor som syr svenska tröjor 14 timmar 
om dagen, läderarbetare som sällan blir äldre än 
50 år och ljusskygga fabriksägare som omger sig 
med beväpnade vakter. Vilka förändringar krävs 
för en mer hållbar klädindustri? Och vad kan du 
som konsument tänka på?

Fairtrade-mingel med IM, Klotet och Svalorna 
från 18.30, föreläsning kl 19.00.

Arrangör: Lunds kommun  

Utan kostnad och ingen föranmälan krävs.

Filmvisning Microtopia

Mån 15 maj | 17.30–19.00 | Domkyrkoforum, 
Kyrkogatan 4, Lund

Är det dags att lämna konsumtionen, ekorrhjulet 
och istället satsa på alternativa, miljövänliga och 
kompakta bondeformer? I filmen får vi följa ett 
antal personer som tagit detta livsavgörande steg 
till ett kompakt boende. ”Att kunna bestämma 
sig för vad man verkligen behöver och skala ner 
det gör resten av livet mycket enklare”, säger en 
av nybyggarna, John Wells, i filmen.

Visning av filmen ”Microtopia”, av Jesper 
Wachtmeister, 2014. 55 minuter.  
Introduktion av Elzbieta Brunnberg, ArchFilm-
Lund. 

Arrangör: ArchFilmLund

Utan kostnad och ingen föranmälan krävs.

Tre snabba frågor till Kim Moberger, samord-
nare för Fairtrade City Lund

Vilka visioner har Lunds kommun för fram-
tiden med frågor som rör rättvis handel? 

Vi har redan idag 
konkreta mål att vissa 
produkter som kom-
munen köper ska vara 
100% rättvisemärkt, 
som kaffe, te, bana-
ner, peppar, kakao 
och fotbollar. Visionen 
skulle jag säga är att 
Lunds kommun ska 

vara en förebild och inspirationskälla - dels vad 
gäller system för att säkerställa att allt vi köper 
in är producerat på ett schysst sätt och dels att vi 
kommunicerar detta så att andra kan ta efter. Jag 
hoppas också att vi kommer se en utveckling för 
elektronik-sektorn så att alla anställda om några 
år har certifierade telefoner och datorer. 

Lund firar ju 10 år som Fairtrade-stad i år. 
Vad kommer ni att göra under Hållbarhets-
veckan i Lund?
Vi smygstartar redan på lördagen 13 maj under 
Lundaloppet. Under Hållbarhetsveckan sprider 
vi feststämning genom att bjuda på Fairtrade-
märkt kaffe och choklad samt dela ut ballonger. 
Måndag kväll kommer författarna till boken 
Modeslavar till Lunds stadsbibliotek och berättar 
om klädindustrins mörka baksida. Dagen därpå 
blir det en ekoreko-vandring till butiker i Lund. 
Och på lördagens hållbarhetsfestival delar vi ut 
priset Fairtrade-framsteget och visar upp hållbara 
produkter och säljer schysst och fenomenalt god 
mat.   

Vad ser du själv fram emot mest under  
Hållbarhetsveckan i Lund?
Allt! Men måste jag välja något så säger jag den 
15 maj. Innan föreläsningen om boken Modesla-
var så kommer det anordnas en föreläsning på 
Internationella Miljöinstitutet, ”Sustainable 
fashion – finding cuts for the future ”. Det finns 
otroligt mycket intressant forskning inom textil-
industrin, så det ser jag verkligen fram emot. Och 
sedan hållbarhetsfestivalen och pridetåget så 
klart lördagen den 20 maj!
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Företagsfrukost: Strategiskt miljö-
arbete skapar framgångsrika företag

Tis 16 maj | 7.30–8.45 | Café Holger, Ekonomi-
högskolan, Tycho Brahes väg 1, Lund

Välkommen till ett frukostmöte där du får mer 
kunskap om de stora miljöutmaningarna för 
Skåne, nationella miljömål och kopplingen till 
de globala hållbarhetsmålen, goda exempel på 
hur företag kan arbeta med miljö- och hållbar-
hetsfrågor och kommunicera arbetet, samt vilka 
affärsfördelar detta kan ge. Medverkar gör Läns-
styrelsen Skåne, nationella miljömålssamordna-
ren för näringslivet, Tetra Pak Nordics, SwedSafe 
AB och Sustainable Studio AB.

Arrangör: Länsstyrelsen Skåne       

Evenemanget är utan kostnad och vi bjuder på 
frukostfika. Föranmälan nödvändig: hallbarhet.
lu.se/event/foretagsfrukost-strategiskt-miljoarbe-
te-skapar-framgangsrika-foretag

Hållbart varumärke

Tis 16 maj | 9.00–12.00 | Crafoordsalen, 
Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1, Lund

Globala miljö- och hållbarhetsutmaningar 
påverkar näringslivets spelplan både i världen 
och hemma. Inom alla delar av företag  behöver 
man förhålla sig till ökade förväntningar på 
hållbarhetsarbete från medarbetare, kunder och 
samhälle. Hör forskare från Ekonomihögskolan 
och representanter från IKEA, Tetra Pak och Volvo 
Car diskutera utmaningar och lösningar kring 
hållbara varumärken, strategi och innovation. 
Dessutom berättar Annika Helker Lundström, 
nationell  miljömålssamordnare, om regeringens 
arbete med att lyfta näringslivets hållbarhets- 
arbete. Välkomna till ett lösningsfokuserat samtal 
i talkshowformat!

Arrangörer: Lunds universitets Hållbarhetsforum, 
Ekonomihögskolan och Ideon Science Park

Utan kostnad men föranmälan krävs:  
hallbarhet.lu.se/event/hallbart-varumarke

Hållbarhetsfrågor har blivit affärskritiska och förståelse för hur de påverkar näringslivet allt viktigare. Komplexa 
utmaningar kräver kunskap och samarbete. Denna dag lyfter vi fram näringslivets roll i en hållbar framtid, med 
ett flertal spännande arrangemang kring varumärke, strategi och innovation. Välkommen till en mötesplats 
för universitet och näringsliv i Skåne med inspiration, goda exempel och nya samarbeten.

Tema: Det hållbara näringslivet – tisdag 16 maj
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Fossilfritt Skåne - möjligheter i en modernare morgondag

Tis 16 maj | 9.00–17.00 | AF Borgen, Sandgatan 2, Lund

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång och går lättare än många tror. I Skåne finns många goda 
initiativ som visar hur lönsamhet och välfärd kan öka i takt med att utsläppen minskar.

Fokus för konferensen ligger på lärande för hållbar utveckling samt fördelar och möjligheter för företag och 
offentlig sektor med att gå före i omställningen. Dagen kommer att bestå av föreläsningar, presentationer av 
goda exempel, dialog och mingel.

Medverkar gör bland annat Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Lena Neij från Lunds 
universitet och Johan Wester. På plats finns också representanter från Klimatsamverkan Skåne samt andra 
lokala och regionala representanter från näringsliv, politik, forskning och civilsamhälle.

Arrangörer: Fossilfritt Sverige, Lunds kommun, Malmö stad, IIIEE

Utan kostnad men föranmälan krävs. Anmäl dig senast den 10 maj:  
fossilfritt-sverige.se/pa-gang/fossilfritt-skane-anmalan
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Climate-KIC Workshop  
– Innovation and Entrepreneurship Solving Climate Challenges & VentureCafé

Tis 16 maj | 13.00–16.00 & 16.00–18.00 | Sal Square, Ideon Alfahuset, Scheelevägen 15, Lund

Climate-KIC Workshop, 13.00–16.00
This seminar inspires to explore your innovative ideas and give you information on how to access the  
possibilities within Climate-KIC and find collaboration partners. Presenters are Helena Tillborg from 
Kraftringen and from Climate-KICs Nordic headquarters Henrik Sondergaard, Innovation lead and  
Mikkel Trym, Entrepreneurship lead. Entrepreneurs that are already engaged in Climate-KICs activities will 
pitch their companies.

VentureCafé, 16.00–18.00
Join our VentureCafé, organised together with VentureLab and Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship. 
Meet and discuss with the speakers, Climate-KIC and others interested in climate, innovation and entrepre-
neurship. There will be different stations set up where you can meet and discuss with a number of relevant 
actors. 

These seminars target researchers, students, entrepreneurs, start-ups, companies and others interested in 
innovation opportunities related to climate change. 

The events are free of charge but will require pre-registration, please visit:  
climate-kic.lu.se/event/climate-kic-workshop-innovation-and-entrepreneurship-solving-climate-challenges

Praktiskt arbete med de globala 
hållbarhetsmålen

Tis 16 maj | 13.00–16.00 | Ideon Alfahuset, 
Scheelevägen 15, Lund

De globala hållbarhetsmålen presenterades för 
ett och ett halvt år sedan. Efter det har företag 
tagit sig an målen på olika sätt och i olika takt. 
Hur har det egentligen gått för företagen att 
praktiskt arbeta med målen? Vilka lärdomar kan 
vi dra så här långt? Vad har lyckats och vad har 
inte fungerat och hur räknar man på hållbarhet i 
praktiken för att förstå sin påverkan?

Svaren diskuterar vi under en workshop där vi 
även får nöjet att lyssna på Skånemejerier som 
delar med sig av värdefulla erfarenheter från sitt 
arbete med hållbarhetsmålen. 

TomorrowToday och Normative välkomnar er 
som vill lära er mer, bidra med insikter, mingla 
och utgå från erfarenheter för att ta nästa steg 
mot en hållbar framtid!

Länk till anmälan och mer information:  
hallbarhet.lu.se/event/praktiskt-arbete-med-de-
globala-hallbarhetsmalen 

After work: ToDo

Tis 16 maj | 17.00–19.00 | Sustainable Studio, 
Kiliansgatan 12, Lund

Året är 2051. Världen firar. Mot alla odds lycka-
des vi få ner CO2-utsläppen till nollnivåer 2050 
och 20 år tidigare gick vi i mål med alla 17 målen 
i Agenda 2030. Men hur gjorde vi!? Vad krävdes 
för att lyckas? Ikväll vill vi prata om just detta. 
Vad måste vi göra, vad kan vi göra för att nå 
dit vi ska?

Kom hit och mingla, bubbla, och hjälp oss rita en 
roadmap för framtiden!

Arrangörer: Sustainable Studio och 2050

Utan kostnad men föranmälan krävs eftersom 
antalet platser är begränsade. Länk till anmälan: 
hallbarhet.lu.se/event/aw-todo
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Övriga arrangemang tisdag 16 maj

Jordens betydelse – Soil is life!

Tis 16 maj | 14.00–17.00 |  
Plats meddelas senare – se länk till hemsida 
nedan

Naturskolan i Lund arrangerar en trilogi kring 
jord, odling och mat för skol- och förskoleper-
sonal, där detta är den första fristående delen. 
För att vi ska kunna odla vår mat behöver vi veta 
hur viktig jorden är, hur vi kan ta hand om den 
på bästa sätt och även förbättra den. Vad består 
jord av? Hur kan vi öka kvalitén på jorden? Vilka 
växter kan vi ta hjälp av när vi odlar? 

Kostnadsfritt för alla skolor och förskolor i Lunds 
kommun. Deltagare från andra kommuner är 
välkomna i mån av plats, mot en kostnad av 500 
kr/deltagare. 

Anmälan och mer information:  
lund.se/naturskolan/kurser/jordens-betydelse/

Post-conflict Futures for  
Sustainability in the Middle East

Tis 16 maj | 15.00 | CMES seminar room, 
Finngatan 16, Lund

The lecture discusses the complex issues of social 
and environmental sustainability and their inter-
relationships in post-conflict contexts. Organised 
by the Center for Middle Eastern Studies, Lund 
University.

No pre-registration is required.

Eko-rekovandring

Tis 16 maj | 16.30 | Atriumgården, Lunds 
stadsbibliotek

Följ med Ekoguiden på en tur genom Lund när 
vi till fots besöker Lunds gröna smultronställen. 
Under vandringen tittar vi in i några av stadens 
ekoreko-butiker och får höra om verksamhe-
ternas historia och hållbarhetsarbete. Vi pratar 
också konsumentmakt och vad du kan göra för 
att påverka Lunds butiker att bli grönare. 

Arrangörer: Fairtrade City Lund och föreningen 
Medveten Konsumtion

Turen är gratis och vi bjuder på fika. 20 platser 
- först till kvarn. Föranmälan nödvändig: https://
simplesignup.se/event/93798

Hållbar semester – din cykel kan 
rädda världen!

Tis 16 maj | 18.00–19.30 | Stadsbiblioteket, 
Lund

Varför inte cykla på semestern? 

En vacker sommardag finns det inget bättre än 
att ge sig ut på en upptäcktsfärd genom land-
skapet. Välkommen till en inspirerande före- 
läsning om att cykla på semestern. Föreläsningen 
bjuder på vackra bilder och konkreta förslag på 
cykelrundor från trakten kring Lund till cykel-
semestermål i Skåne, Sverige och Europa.

Ingen föranmälan krävs.
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Människan i staden – en dag med fokus på hållbar stadsplanering

Tis 17 maj | 9.30–14.00 | Skissernas Museum, Finngatan 2, Lund

Under en dag på Skissernas Museum i Lund får vi lyssna på inspirerande föreläsningar och samtala kring 
målkonflikter i skapandet av hållbara städer. Frågor som lyfts är till exempel hur man kombinerar förtätning 
av städer med kravet på ökad grönska för en bättre livsmiljö för både människor och natur. Hur kan vi skapa 
städer där människor trivs? Hur kan våra transportsystem bidra till att skapa attraktiva städer? Och vad säger 
den senaste forskningen kring klimatanpassning av städer?

Målgrupp: planerare i kommun och region, byggföretag, politiker, forskare och studenter m.fl.

Ett samarrangemang mellan Lunds universitets Hållbarhetsforum, Lunds Tekniska Högskola LTH, Nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik K2, Urban Arena och The International Institute for Industrial Environme-
ntal Economics IIIEE samt Lunds kommun.

Moderator: Nora Smedby, IIIEE.

Utan kostnad men föranmälan nödvändig: lu.se/event/manniskan-i-staden-en-dag-med-fokus-pa-hallbar-
stadsplanering

Hållbar stadsdelsförnyelse – fokus Linero

Tis 17 maj | 8.30–12.00 | Linero torg 17, Lund

Hur kan befintlig bebyggelse utvecklas för att möta framtidens miljöutmaningar?

Lunds kommun, Kraftringen, LKF och IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder in till en förmiddag om hållbar 
stadsdelsförnyelse i Lund med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i fokus.

Arrangör: Lunds kommun

Utan kostnad men föranmälan nödvändig.  
Länk för mer information och anmälan: https://simplesignup.se/event/93201

Tema: Hållbar stad – onsdagen 17 maj
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Urban Garden Tour

Ons 17 maj | 16.00–19.00 | Stenkrossen, Kastanjegatan 13, Lund

Local non-profit organisation ABC - Active contributions for people and the environment provide a guided tour 
of the lush and edible urban garden at Stenkrossen, which is the platform for ABC’s urban gardening projects 
Vi odlar! and Urban Naturalistic Installations. The garden includes elements such as a herb spiral, an organic 
kitchen garden in bathtubs, insect hotels, a compost system and a ”green growing globe” installation. After 
the guided tour, everyone is most welcome to participate in the the weekly gardening session!

Guided tour 16.00–16.30 & Open Gardening Session 17–19 

Check out for more information on Facebook: facebook.com/viodlar

Free of charge. No pre-registration is required.

Ekofika med en politiker

Ons 17 maj |18.00–20.00 | Stadsbiblioteket, Lund

Vad skulle få dig att göra mer hållbara val i din vardag? Välja kollektivtrafik eller cykel oftare, laga istället för 
att köpa nytt, äta mer eko, reko och vego? Hur skulle staden Lund kunna underlätta din hållbara vardag? 
Kom och ta en fika med en politiker och berätta!

Arrangör: Lunds kommun

Föranmälan till: ulrika.celinwedin@lund.se
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Övriga arrangemang onsdag 17 maj

Den ohållbara hållbarheten

Ons 17 maj | 13.15–17.00  
Palaestra, Paradisgatan 4, Lund

En eftermiddag med kortare, populärveten-
skapliga föredrag där forskare från institutionen 
för service management och tjänstevetenskap, 
Campus Helsingborg, talar om och ger exempel 
från pågående forskning som belyser och pro-
blematiserar hållbarhet i konsumtionssamhället. 
Det handlar om handel, stadsplanering, fiske, 
infrastruktur, ensamkommande flyktingbarn, 
jämlikhet, avfallshantering osv.

Moderator: Carina Sjöholm, institutionen för 
service management och tjänstevetenskap.

Ingen föranmälan krävs.

Studenttävlingen SUDes.seed_1

Ons 17 maj | 12.15–12.45  
A-husets utställningshall, LTH, Lund

SUDes Urban Lab på Arkitektskolan vid LTH vill 
premiera studenters gestaltade idéer och diskus-
sioner som bidrar till en bättre och mer hållbar 
stad. Under Hållbarhetsveckan kommer en stu-
denttävling att utlysas under namnet ”SUDes.
seed_1”.

Utgångspunkter för tävlingsbidragen ska vara 
FN:s 17 hållbarhetsmål och de platsspecifika 
egenskaper tävlingsområdet har.

Studenttävlingen är ett samarbete mellan SUDes/
LTH, Akademiska Hus och Lunds kommun.

Mer information: hallbarhet.lu.se/event/ 
studenttavlingen-sudesseed1

Raw Materials University Day 2017

Ons 17 maj | 9.00–15.00 
A-husets utställningshall, LTH, Lund

Welcome to the Raw Materials University Day 
– on new technology and sustainable develop-
ment, at the Vattenhallen Science Centre. The 
purpose of this day is to increase interest in and 
understanding of innovations and education 
within sustainable development.

The day is organised by the International Institute 
for Industrial Environmental Economics (IIIEE) in 
collaboration with the Lund Faculty of Engine-
ering (LTH), Lund University and the Vattenhallen 
Science Centre. 

You are welcome to register your class for one of 
the sessions: morning 9.00–12.00 or afternoon 
13.00–15.00. 

The visit is free of charge but requires pre-regist-
ration by email to: stefan.zamudio@vattenhallen.
lu.se – deadline 8 May. Registered classes who do 
not attend will be subject to a fee of SEK 300.
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Film: Water, War and Syria

Ons 17 maj | 17.00–19.00 | Kino, Lund

Welcome to Kino to see two documentary films connected to water, war and Syria by the filmmaker and 
anthropologist Joshka Wessels at the Center of Middle Eastern Studies, Lund University. There will also be a 
preview of her new film.

Little Waterfall (52 mins.)
Between 1999 and 2004 Joshka Wessels conducted long-term fieldwork in a Syrian village called “Little 
Waterfall” located at the edge of the Syrian desert in Aleppo province. She documented the rehabilitation of 
an ancient 2000-year old water tunnel system called Qanat Romani, still in use for irrigation and one of the 
most sustainable techniques to bring water to the desert. 

Nationality Unknown (40 mins.)
A film made between 2011–2014 as part of the project “Hydropolitics in the Jordan Riverbasin”. The Syrian 
citizens of Majdal Shams and four other villages have been under Israeli occupation since the October war 
in 1973. Are there any prospects of peace in this area that is inflicted by a protracted military occupation?

Preview of the new film: ”The Syrian war and memories of Little Waterfall”
In 2014, Joshka Wessels learned that the village of Little Waterfall is no more. The houses are empty, looted 
and deserted during the Syrian war. The new film (work in progress) reflects on the memory of Little Waterfall 
by intersecting contemporary footage of interviews with its former inhabitants who are now Syrian refugees 
in Germany and the Netherlands.

Free entrance but limited number of seats. Tickets can be collected during opening hours at any time before 
the screening at Kino, Kyrkogatan 3.

Lunds universitets forskningsmagasin

Vad kan vi konsumenter förändra 
för att bli mer hållbara?

Vilken mat är bäst för klimatet  
och hur ska vi resa? 

Läs om hur forskning driver fram globala hållbar-
hetsmål och beslutsprocesser som tar mer hänsyn 
till människa och natur. Och hur städer, universitet 
och företag kan samarbeta för att snabbare nå de 
hållbara förändringar som behövs. 

FOKUS FORSKNING:s digitala nummer om hållbar-
hetsforskning vid Lunds universitet släpps 8 maj:  
fokusforskning.lu.se
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The Urban Planet

Tors 18 maj | 9.00–15.00 | Palaestra, Paradisgatan 4, Lund

Research and action on sustainable urban development from around the world.

This workshop will bring together researchers at Lund University to present and discuss ongoing projects on 
urban living labs, urban sharing, urban lighting and more, and presentations by alumni from around the world 
working with sustainable urban development. It will create a space for critical discussions and reflections on 
cities, innovation and sustainability. We welcome researchers, alumni, students and practitioners to this event!

Organised by the IIIEE and supported by Lund University Urban Arena. 

The event is free of charge but will require pre-registration, please visit: iiiee.lu.se/urbanplanet 

Arrangemang torsdag 18 maj

The 2017 IIIEE Alumni Network 
Conference

Tors 18 maj | 9.00 – Lör 20 maj 17.00  
IIIEE, Tegnérsplatsen 4, Lund

The 2017 IIIEE Alumni Network Conference is 
held 18–20 May and is jointly organised by the 
IIIEE and the IIIEE Alumni Network. The first day 
of the conference will have sessions open to the 
public (see The Urban Planet above). The 2017 
IIIEE Alumni Network Conference aims to gather 
some 200 alumni from around the world. 

More information: lu.se/event/ 
the-2017-iiiee-alumni-network-conference

LUMES Alumni Conference 2017

Tors 18 maj | 9.00 – Fre 19 maj 18.30  
LUCSUS, Biskopsgatan 5, Lund

Lund University International Master´s Program-
me in Environmental Studies and Sustainability 
Science (LUMES) is celebrating its 20th anni-
versary. To celebrate this, we will hold a LUMES 
alumni conference to which all our alumni and 
current students are warmly invited. 

The event is only open for alumni and current 
students. Registration needed: lumes.lu.se/
alumni/lumes-alumni-conference-2017
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Stenkrossen: Mycket snack och mycket verkstad

Tors 18 maj | 15.00–21.00 | Stenkrossen, Kastanjegatan 13–15, Lund

Föredrag och workshopar inom kreativ hållbarhet, t.ex. High tech-odling med ByLife, 3D-visualisering av 
historiska miljöer med Carolina Ask, där hon presenterar projektet hon skapat åt Historiska museet. Upcycle-
workshopar, dans, med mera. 

Se stenkrossen.se för detaljerat program.

Hållbar mat i ett förändrat klimat

Fre 19 maj | 9.00–13.00  
Skissernas Museum, Finngatan 2, Lund

En halvdag med fokus på utmaningar för livsmedelssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur kommer klimatför-
ändringarna att påverka vår livsmedelsförsörjning? Och vad behöver vi göra för att möta dessa förändringar? 
Forskare från Lunds universitet och representanter från bland annat Packbridge, Tetra Pak, Lantmännen och 
Axfood samtalar kring hur vi får en säker och hållbar matförsörjning i ett förändrat klimat, samtidigt som 
maten är hälsosam. Under dagen lyfts målkonflikter upp till diskussion och experter och publik samtalar kring 
möjliga lösningar för en hållbar matförsörjning i framtiden. 

Moderator för dagen är Susanna Bill.

Målgrupp: Marknadsförare, produktutvecklare, förpackningsutvecklare, inköpare, producenter, importörer 
inom livsmedelssektorn, forskare, studenter m.fl. 

Arrangörer: Lunds universitets Hållbarhetsforum, LTH, LUCSUS, Agrifood, Centrum för Handelsforskning vid 
Lunds universitet och Region Skåne.

Utan kostnad men föranmälan nödvändig: hallbarhet.lu.se/hallbarhetsvecka/hallbar-mat-i-ett-forandrat-klimat

Arrangemang fredag 19 maj
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Milking Mother Earth: Discovering 
the Complex Connections Between 
Gender and Sustainability

Fre 19 maj | 14.00–15.30 | Wrangelbiblioteket, 
Biskopsgatan 5, Lund

Participate in an interactive workshop touching 
on the issue of gender within the discourse of 
sustainability! Which gender(s) produce more 
emissions? Who takes public transport? Who’s 
involved in sustainability policy making? These 
questions, and more, will be discussed within 
the workshop, as well as theory and ideas of the 
dichotomies of gender and sustainability. 

Hosted by Fem Fighters, a student led project 
towards furthering the connection between 
gender and sustainability.

No pre-registration is required.

Höra men inte se – Se men inte 
höra: Ljudmiljöns roll för syn- och 
hörselskadade

Fre 19 maj | 9.15–12.30  
Segerfalksalen, BMC, Lund

Tvärvetenskapligt symposium om ljudmiljöns roll 
för syn- och hörselskadade. Föreläsningar som 
varvas med praktiska övningar. Hur kan en blind 
orientera sig med hjälp av ljudmiljö och hur kan 
ljudmiljön hjälpa eller stjälpa för den som har 
nedsatt hörsel? Dessa och många andra frågor 
kommer att beröras i samband med föreläsning-
arna och den workshop som kommer att hålla 
om våra sinnen. Vid symposiet presenteras också 
forsknings- och utvecklingsrapporten ”Med ljudet 
som omvärld”. 

Arrangörer:  
Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. 

Utan kostnad men föranmälan behövs. Det görs 
genom e-postmeddelande till projektledare@
ljudcentrum.lu.se. Märk ämnesraden ”19 maj”.

Tre snabba frågor till Warda Fatih, ordförande i Lunds FN-förening

Vad kommer Lunds 
FN-förening att göra 
under Hållbarhets-
veckan i Lund?
Vi är med och arrang-
erar ett Global Goals 
Café den 15 maj och 
ett program kring de 
globala hållbarhetsmå-
len och entreprenör-

skap den 20 maj. Det blir mingel och diskussion kring 
några av vår tids största och viktigaste utmaningar. 
Vi delar också ut priset i tävlingen Global Goal Entre-
preneur som startades av engagerade studenter 
i Lunds FN-förening för att betona vikten av sam-
arbete mellan näringsliv och ideell sektor.

Vad ser du själv fram emot mest under veckan?
Vi ser fram emot de nya kontakter och nätverk som 
kommer formas efter en vecka fylld av diskussioner 
kring hållbarhet och global utveckling. 

Vi behöver bredda diskussionerna och inkludera flera 
i problemlösningen, idéutvecklingen och det lokala 
engagemanget. Därför hoppas jag att Hållbarhets-
veckan blir just denna plattform där intresset och 
diskussionerna får vidgas till förmån för nya möten 
och nätverk.

Hur ser du på arbetet med de globala hållbar-
hetsmålen? 
Vår vision om en hållbar och bättre värld hänger 
på att vi lyckas samverka över gränserna och  
hittar sätt att inspireras och lära oss av varandra. Land 
till land - stad till stad - och invånare till invånare. 
Vi i Lunds FN-förening är otroligt optimistiska inför 
framtiden och vet att den kommande generationen 
har ett enormt engagemang för hållbarhetsfrågor. 
Vi hoppas att hållbarhetsveckan sätter starten för 
ett fantastiskt samarbete mellan universitetet, den 
idéburna och privata sektorn kring frågor kopplade 
till de globala hållbarhetsmålen. Tillsammans kan vi 
göra skillnad för en bättre och mer hållbar värld!
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Narratives of Hope: Scenarios for 
Syria 2040

Fre 19 maj | 13.00  
CMES seminar room, Finngatan 16, Lund

A public statement from the post-conflict futu-
res scenario group. Organised by the Center for 
Middle Eastern Studies, Lund University.

No pre-registration is required.

Being Sustainably Creative: Art, 
Food & Culture

Fre 19 maj | 16.00–18.30 | AF Borgen, Lund

An event created for the ones who are passio-
nate about being at the forefront of the issues 
regarding sustainability and how you can actively 
contribute to making the world safer for gene-
rations to come. The event starts with a keynote 
lecture about how we can communicate issues 
regarding inequalities through art, followed by 
interactive hands-on workshops on photography, 
cooking, and painting.

Organised by AIESEC, OIKOS Lund, Hållbart 
Universitet & LSE

Pre-registration for the workshops is required, 
more information: hallbarhet.lu.se/event/ 
being-sustainably-creative-art-food-culture

After work: Heyfuture!

Fre 19 maj | 17.00–22.00  
Kiliansgatan 12, Lund

Time to connect the dots...

Välkommen till vårens roligaste after work! När 
hållbarhetsveckan närmar sig sitt slut och det är 
dags att summera intrycken öppnar vi dörrarna 
till en mindboggling framtids-AW i studion. 
Kom hit och mingla och fyll på med hårresande 
inspirerande idéer och lysande exempel på 
förändring. Vi bjuder på musik, film, infall och 
en garanterad inspirationsboost!

Arrangör: Sustainable Studio

Antalet platser är begränsat. Länk till anmälan 
och mer information: hallbarhet.lu.se/ 
event/aw-heyfuture

After work: Klimatförändringarnas 
inverkan på vinproduktion

Fre 19 maj | 18.00–19.30 | Grand Hotel, Lund

Välkommen till en hållbar After work på Grand 
Hotel i Lund där Kimberly Nicholas från Lunds 
universitets centrum för hållbarhetsstudier före-
läser om klimatförändringarnas inverkan på vin-
produktion, och Grand Hotels Erik Berne bjuder 
på smakprover av naturliga viner. Pris: 195 kr.
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Lör 20 maj | 10.00–20.00 | Stortorget och Stadshallen, Lund

Festival, föreläsningar, ekomarknad – allt i ett på ett hållbart sätt!

Föredrag och samtal om ett mer hållbart samhälle, ekofika, Lunds 
cykeldag, LundaPride, föreningar som presenterar sin verksamhet, 
handla fint och gott på ekomarknaden, ekobiblan, stadsodling, 
upcycling, tävlingar, barnteater, musik och en väldigt rolig avslut-
ning på dagen! 

Hållbarhetsfestivalen arrangeras av föreningen Synaps i samarbete 
med Lunds universitetet, Lunds kommun, Naturskyddsföreningen 
och LundaPride. Festivalen anordnas också med stort stöd av 
Sparbanksstiftelserna Färs och Frosta, och Finn, #sparbanksidén.

Hela programmet för Hållbarhetsfestivalen finns här: 

hallbarhet.lu.se/hallbarhetsvecka/hallbarhetsfestival

Ur programmet 

om inget annat anges är platsen Stortorget eller Stadshallen i Lund

10–16: Cykeldag! Bli inspirerad, vinn en (begagnad) cykel, fixa din cykel, spana in olika cykelinnovationer med 
mera. Med Lunds kommun, Lunds Naturskyddsförening, cykelhandlare och många andra.

10–16: Marknad på Stortorget och i Stadshallen – växter, ekomat, ekologisk hårvård, returhantverk m.m.

11–13: Upcycling – Turn trash into treasure. Med ABC aktiva insatser för människa och miljö.

11–15: Spännande återbruksvardagsrum, LKF i samarbete med Fixa Till. Plats: LKF, Lilla Tvärgatan 21, Lund.

11.15–15.15: Fyra samtal à 45 minuter med forskare och andra tänkare: Samhällsförändring och medborgar-
engagemang; Matproduktion i Sverige; Hållbart företagande; Att föreställa sig en okänd framtid.

11.30–14.30: Cykelsafari med Kraftringen för att titta på solceller.

11–12 & 13–14: Klädbyte! Inlämning kl 11-12 och byte kl 13–14. Med ABF Mitt i stan och Tillsammans för 
Lund. Lämna in max 3 rena och hela kläder/person och byt till dig lika många!

12–16: Repair Café – Kom och fixa och fika med oss. Ta med något som är trasigt och få hjälp att laga det 
av våra proffsiga volontärer. Vi fokuserar på elektronikprylar. Vi kan inte garantera att det vi kommer få din 
pryl att funka igen men vi lovar att det blir kul!

12.30: Ayanda, 6-mannaband med bl a ensamkommande ungdomar som spelar afghansk musik 

13–16: Planteringsworkshop ”Herbal Spiral Planting” med ABC aktiva insatser för människa och miljö.

13.30: Drömmar! En föreställning som berättar om mod, drömmar och längtan! Skaparkollektivet Forma och 
Kreativitetsbanken i samarbete med förberedelseklasser från Vipeholmsgymnasiet i Lund.

14: Schysst choklad, godare värld! Mindful provning av Fairtrade-märkt choklad med All Rights Consulting.

16–18: Modevisningar, prisutdelningar, inspirationsföreläsning om hållbart företagande med Lunds FN-
förening och Malmö FN-förening.

Hållbarhetsfestival! lördag 20 maj
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Prisutdelningar i Lunds stadshall

10.45: Lunds kommuns Fairtrade-pris

16.30 (ca): Lunds kommuns miljöpris

17.30 (ca): Global Goal Entrepreneur av Lunds FN-förening

Barnaktiviteter

10: Var katten är skatten - barnteater om återvinning med Trio Spelevink (3-8 år).

11: Återvinningspyssel med Trio Spelevink och Erikshjälpen.

11.30: Musikgruppen SKROT.

11–15: Vattenhallen – pyssla med vindsnurror och vattenhjul (utomhus).

11–14: Vi berättar om vår miljö med Giraffa! Med Giraffa i staden.

11–15: Snabbaste cykelbudet! med MOVEBYBiKE – lasta flest antal lådor på vanlig cykel och cykla en bana 
på snabbaste tid. Använd din egen cykel eller låna av oss.

14: Odlingsmagi och odlingsverkstad med ABC aktiva insatser för människa och miljö – först teater och sedan 
tillverkning av självvattnande krukor, frösådder för ett grönare Lund samt fröpåsvikning!

10–16: Lekar och lotteri, UNICEF.

10–16: Vad vet du om vatten i staden? I VA SYD:s monter kan du testa dina kunskaper i frågeleken Spolar roll!

Utställningar i Stadshallen, kl. 10–16

Fotoreportage om hur bysamhällen i Bangladesh anpassar sitt liv till klimatförändringar, Svalorna.

Återbruk, textildesigner Marie Ledendal, Lunds Öppna verkstad och Fixa Till ger oss inspiration.

Barn och unga drömmer om framtiden. En utställning från Lunds Konsthall, ComUng Lund och skolor i Lund 
och Landskrona.

Klimatlära 2.0 med Jesper Rönndahl, Stadshallen kl 19–20 

Är du nervös för att all is kommer att smälta och att din källare ska fyllas av vatten? Eller är du nojig för 
att din trädgård ska förvandlas till en öken? Och hur ska det gå för Danmark? Men framför allt: går det att 
göra något för att undvika alltihop? Vetenskapskomikern Jesper Rönndahl tar sig an mänsklighetens största 
stundande problem och löser dem med sin unika blandning av humor och allvar.

Biljetter finns på Biljettbyrån i Lund eller Ticketmaster, 150 kr. Tävla om biljetter till föreställningen under 
festivaldagen!

LundaPride

Fre 19 maj till sön 21 maj | Lundagård, Lund

Årets tema är Tillsammans. Det är bara tillsammans vi kan hjälpas åt att 
göra världen bättre och mer inkluderande för alla. 19–21 maj kommer hela 
Lund fyllas med pridekänsla och glädje. Det kommer underhållande artis-
ter, skickliga talare, fängslande seminarier, en färgsprakande prideparad 
längs Lunds gator, Klubb Out och mycket, mycket mer! Under LundaPride 
ges alla chansen att synas och vara som de är; oavsett sexuell läggning, 
härkomst, könsidentitet och religion. Detta är en festival för alla! 

Läs vidare om programmet under LundaPride: stoltilund.se/lundapride/
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Citizen Science – ett sätt att hjälpa 
forskarna

Lör 20 maj | 10.00 & 12.00 | Botaniska 
trädgården, Östra Vallgatan 20, Lund

Forskare på biologiska institutionen vid Lunds 
universitet håller koll på fågel- och fjärilsbestån-
den i Sverige och ser hur de förändras. Det blir 
ett sätt att se hur klimatförändringar och den 
globala uppvärmningen påverkar vår miljö. Utan 
allmänhetens hjälp hade det varit en omöjlig 
uppgift. Kom och lär dig hur du kan hjälpa till. 

Klockan 10.00 får du reda på hur du kan hjälpa 
till med att räkna fåglar och klockan 12.00 är det 
dags för fjärilsövervakningen.

Ingen föranmälan krävs.

Övriga arrangemang 20 maj

Två frågor till Claes Nihlén,  
Miljöchef, Lunds universitet

Utmaning Hållbart Lund är ett samarbete 
mellan Lunds universitet och Lunds kommun i 
olika gemensamma frågor som rör hållbarhet. 
De är också en av veckans finansiärer.
 

Vad ser ni mest 
fram emot under  
Hållbarhetsveckan?
Alla spännande och 
intressanta evene-
mang med möten 
mellan olika aktörer. 
Och så ser vi fram 
emot att vara en del 
i ett större samman-

hang för hållbar utveckling, vi vill visa att med 
samarbete kan vi komma långt.

Vilka är era visioner för samarbetet mellan 
Lunds universitet och Lunds kommun?
Att utveckla och stimulera redan befintliga sam-
arbeten, att gynna projekt som är unika för Lund 
och att använda oss av varandras kunnande och 
kompetens, till gagn för båda organisationerna 
och Lund som helhet.

Våryra i Botan

Lör 20 maj 10.00 till 21 maj 15.00 | Botaniska 
trädgården, Östra Vallgatan 20, Lund

Växtmarknad, aktiviteter för barn, öppet kafé 
och butik, poddvandring om Winstrups växter 
m.m.

För utförligare program se:  
botan.lu.se/event/varyra-i-botan-20-21-maj

Föreställning: Ett tunt lager fernissa

Lör 20 maj | 16.00-17.00 | Svarta Lådan, 
Stenkrossen, Kastanjegatan 13-15, Lund

Premiär: ”Ett tunt lager fernissa” – nyproducerad 
föreställning med Kreativa Akademin. Kreativa 
Akademins syfte är att erbjuda en kreativ verk-
samhet för att lyfta fram de resurser varje individ 
har, och att stödja en återhämtningsprocess vid 
psykisk ohälsa. 

Biljettpris: 100 kr.

Läs vidare om programmet och köp av biljetter: 
hallbarhet.lu.se/event/forestallning-ett-tunt-
lager-fernissa
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Sadla om

15 till 20 maj | Någonstans i Lund

I en del av Lund finns en korsning som människor passerar. I anslutning till korsningen finns en temporär 
mötesplats. En liten plats där de som vill kan stanna till. Kanske det uppstår ett samtal som erbjuder nya 
hållbara perspektiv och kanske det uppstår en lust att sadla om?

Sadla om är den cykliska cykelinstallationen som ger nytt liv åt det förbrukade. Industridesignstudenterna 
Helena Hägg och Martin Paulsson har byggt Sadla om av tjugo kasserade cyklar. Förhoppningen är att 
konstverket ska inbjuda till samtal och möten, och påminna oss om att vi i högre grad kan använda 
begagnade och förbrukade föremål på nya sätt istället för att kasta.

Läs mer här: design.lth.se/sadlaom

Klädinsamling!

Mån 15 maj till 19 maj | 9.00–16.00 | Medicinska Föreningen Lund-Malmö, BMC, Sölvegatan 19, Lund

Var med och bidra till en lite bättre värld, du också. Under Hållbarhetsveckan anordnar Medicinska Föreningen 
Lund-Malmö en klädinsamling där vi skänker alla inkomna kläder till välgörande ändamål. Varje vardag under 
Hållbarhetsveckan mellan kl 9 och 16 kommer vår expedition på bottenvåningen av BMC att vara öppen. 
Välkommen förbi att lämna kläder att skänka bort!

Arrangemang under hela veckan 

Now/Then - utställning av Industridesignskolan

Mån 15 maj 10.00 till 19 maj kl. 17.00 | Stadsbiblioteket, Lund

Industridesignskolan vid Lunds universitet undersöker i utställningen Now/Then samtida produkters ursprung 
och deras miljöpåverkan. Utforskandet av de tjugofyra produkterna i utställningen vill visa på var de har sitt 
ursprung och hur ett hållbart alternativ kan se ut. Vilka förändringar kan vi göra idag för att vara säkra på 
att det alltid finns en morgondag? Som ett avstamp för vårt tänkande: Varje beslut vi fattar, får effekter på 
världen omkring oss. Läs mer om utställningen på hemsidan nowthen.se

Hållbarhetsvecka på Tornanationerna

Mån 15 maj till 20 maj | Tornanationerna, Lund

Tornanationerna är glada och stolta över att delta i Hållbarhetsveckan med både klimatsmart mat och roliga 
aktiviteter! All mat på nationernas utskott kommer vara vegansk, vegetarisk, närodlad, ekologisk eller alltihop 
på samma gång! Vi kommer även att gemensamt anordna flera roliga event med fokus på hållbarhet - allt 
från ekologisk ölprovning till reparationsverkstad. 

Mer info om aktiviteterna på Tornanationernas gemensamma Facebooksida:  
facebook.com/Tornanationerna

Culture and Politics at Smålands

Mån 15 maj till 20 maj | Smålands nation, Kastanjegatan 7, Lund

This year’s highlight at Smålands Nation – one week of culture and politics in which Smålands shows its best 
side. This week is open for everyone – whether you’re a student or not! Experience our best and most fun clubs, 
interesting lectures, delightful concerts, political workshops. Follow your red heart and come to Smålands! 

For further description of each event: facebook.com/Smalands
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Tryckt på klimatkompenserat och FSC® 
certifierat papper. Besök www.antalis.se  
för mer information om papperet, hur 
Antalis arbetar med miljöfrågor och hur de 
klimatkompenserar genom att stödja Plan 
Vivo, www.planvivo.org

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

Läs mer på www.svanen.se

Tryckeriet är även miljöcertifierat enligt ISO
14001 vilket garanterar ett säkerställt miljö- 
ledningssystem i alla processer.

Läs mer om miljöcertifieringen här: 
http://www.intertek.se/systemcertifiering/
iso14001

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

Läs mer på www.ftiab.se

Tryck och efterbehandling:
Media-Tryck, LU Service, Lunds universitet 2017
mediatryck.lu.se
service.lu.se
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