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Tiden rusar mot år 2030, när 17 globala
mål ska vara uppnådda för att säkra en
hållbar framtid. Det behövs förändringar
på många områden för att nå dit. Med
årets Hållbarhetsvecka vill vi belysa den
bakomliggande ambitionen i Agenda
2030, samhällsomställningen, och utgår
från temat ”Transforming our World”.
Vi vill fokusera på synergierna mellan
målen som kommer hjälpa oss i hamn
till 2030 samt konflikterna som kan stå
i vår väg när vi styr skutan mot det hållbara samhället. För att lyckas behöver
vi komma ifrån stuprörstänkande och
mötas över discipliner, sektorer och
politiska färger – Hållbarhetsveckan är
plattformen för de mötena. Vi kommer
särskilt titta närmare på fyra underteman
där vi ser potential till både synergier
och konflikter: Food, Cities, Work/Life
och Stories. Vi uppmanar dig att lyssna,
diskutera, skapa och lära under veckan
och anamma lärdomarna i ditt arbete
eller studier!

Tick-tock goes the clock, as 2030 creeps
ever closer. There are seventeen global goals
that we, as one humanity, must accomplish
to secure a sustainable future – we have
to transform our world. The path to
sustainability is long and winding and the
wrong solutions might force us to choose
between those seventeen. Our hope is to,
during the Sustainability Week, envision
a sustainable society and anticipate the
trade-offs we might have to make in order
to design systems which can ensure the
success of the entirety of Agenda 2030.
For this, we need to escape our silos
and meet across disciplines, sectors and
political divides – Sustainability Week is
the platform for those meetings. This year,
we have chosen to focus on Food, Cities,
Work/Life and Stories – areas we perceive
to be in great need of transformation. We
invite you to listen, discuss, create and
learn throughout Sustainability Week and
integrate these perspectives into your own
work or field of study.

Alla event är kostnadsfria, vissa kräver
föranmälan. Mer info och anmälnings
forumulär finns på webben.

All events are free, some require
pre-registration. More info and registration
forms are available on the web.
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Now, more than ever, cities
are the epicentre for rapid
development and innovation.
The urban population is
growing fast, creating a
transformative force of citizens
but also logistical challenges
of transportation, housing and
public services. How can we
ensure a just and sustainable
transition in our cities?

Food is a necessity for survival. After
a long trend of decreased world
hunger, more people are living in
food insecurity – at the same time,
1/3 of food is wasted in the global
north. We want to spotlight how
food production spans across the
sustainability agenda and links to the
other 16 goals.
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Humans are inclined to follow the narrative they
find most compelling; they crave recognizable
characters, motives, causes and effects.
However, contemporary issues often have no
clear villain or hero, no motive or dramaturgy,
and an uncertain relationship between cause
and effect. Climate change denial have reached
the highest level of political office and a new
wave of authoritarian regimes are increasingly
opposing the idea of sustainable development.
How can we tell a compelling, yet scientifi
cally sound, story of a brighter future and the
path that will lead us there? In this theme, we
want to highlight great efforts in sustainability
science communication and explore how art,
games and literature can be used to tell the
compelling story needed to transform our
world.

To achieve the global goals, major changes
are required at community level, group level
and individual level. How will these changes
affect people's everyday lives? How can we
transform our world without stressing people
and overuse nature? We look more closely at
what difference each of us can make - in our
everyday lives, in our work, in our studies and in
our spare time.

HÅLLBARHETSVECKAN 2019

5

Visualising
Sustainability
A showcase of great science
communication
8–13 april · Magle Konserthus
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The adoption of the Sustainable Development
Goals and the Paris Agreement enforced the
urgency with which we need to transition to
a sustainable society. Excellent science has
never been more important, but sustainability
researchers are struggling to find commu
nicative methods that foster engagement
without losing objectiveness or complexity. So
we thought it fitting to highlight some of the
initiatives at Lund University that are already
thinking outside the box when it comes to
scientific communication, with the hope that
by next Sustainability Week there will be more
examples to highlight. The exhibition can be
viewed at Magle Konserthus throughout the
Sustainability Week.

Urban Forum
Practice meets Academia

Exhibition

Books in Discussion

8–12 April · LUX, Helgonavägen 3

10 April · 15.30–17 · (Lecture hall C121, LUX)

Inauguration
8 April · 13.00 · LUX, Helgonavägen 3

Floor Talks
8–10 April (Mon–Tue 13–17, Wed 13–15)

The two research platforms Urban Arena (Lund
University) and SLU Urban Futures (Swedish
University of Agricultural Sciences) are joining
forces during Lund’s Sustainability Week in April
2019. Together they arrange a place where
practice meets academia, for practitioners and
practice-oriented researchers to exhibit their
work, finished or in progress, tackling urban
sustainability in manifold ways. During the
Floor Talks of the Urban Forum | Practice meets
Academia practitioners and researchers engage
in discussions with each other to refine issues of
societal importance for practice and academia.
15 project authors will engage with the
audience (in English or Swedish) to bring light
to burning questions, critical aspects, inspiring
findings, in a collegial atmosphere.

The afternoon Books in Discussion invites to
explore the role of books in current discourse.
The event gathers an international panel of
practitioners and academics, all engaged in
the design of sustainable cities, to present and
discuss their recently published books. Why
books today, in digital times and proliferating
web-based publishing? What motivates
professionals and academics to publish their
urban work in books? How do they translate
the manifold aspects of engaging with the
urban realm in design practice and research
into the pages of books? Selected book authors
and editors present their publications shortly
while opening for discussion with the audience.
Professionals and academics wanting to bring
their own books are warmly invited to join the
concluding ‘Open Round’ of the afternoon!
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Carbon Ruins
8–13 april · Eden

It is 2053. The Swedish government has just
opened its landmark museum FOSSIL with its
first exhibition Carbon Ruins. The exhibition and
its grand opening is a celebration of the fact
that global net-zero emissions of carbon dioxide
were reached in 2050. Sweden, in line with its
2018 targets, reached net-zero emissions of
greenhouse gases already in 2045, being the
first country in the world to step out of the
fossil age, which globally lasted between 1849
and 2049.
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About the exhibition
‘Carbon Ruins’ aims to transport the visitor
into a future where transitions to post-fossil
society has already happened. By focusing on
recognisable objects, the exhibition bridges
the gap between the daily lives of humans
and the abstract impacts of climate change.
The exhibition was produced by Climaginaries,
the Narrating Climate Futures network and
LU Futura. The exhibition will be open all
Sustainability Week, and a guided tour will be
provided daily. No pre-registration is required.

PROGRAMME
8 APRIL
16–18 Opening adress by Johannes
Stripple, bubbles and snacks (first come first
serve) and a guided tour by resident curator of
FOSSIL, Ludwig Bengtsson Sonesson (in English)
17–18 The really wild show: ‘Confession’
booth: Away from others, participants will
find a quiet, cozy space, for a moment of
introspection. Provided with a series of
reflection questions that link to the adjacent
exhibition Carbon Ruins, participants will record
themselves talking about their own relation to
the narratives, especially their past “sins” as
well as their visions for changes in the future.
An initiative from researchers and students at
LUCSUS.
18-19.30 What is lost & what is gained as
we rise from the carbon ruins? A discussion
on emotions, behavioral change and the
societal dialogue in a time of climate change (in
English).
9 APRIL
12–13 Guided tour (in English) with Johannes
Stripple and Roger Hildingsson
10 APRIL
12–13 Guided tour (in English) with Johannes
Stripple and Ludwig Bengtsson Sonesson
11 APRIL
11–12 Guidad tur (på svenska) med konst
nären Caroline Mårtensson
12 APRIL
12–13 Guided tour (in English) with Alexandra
Nikoleris and Roger Hildingsson
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MÅNDAG 8 APRIL

Business Models and Behavioural
Economics

Hållbar
företags
beskattning

8 april · 10–12 · IIIEE Aula, Tegnérsplatsen 4

8.30–13 · Magle Konserthus

Sharing Cities Sweden aims to put Sweden
on the map as a country that actively and
critically works with the sharing economy in
cities. The objectives of the program are to
develop world-leading test-beds for the sharing
economy in Stockholm, Gothenburg, Malmö
and Umeå as well as develop a national node to
significantly improve national and international
cooperation and promote an exchange of
experience on sharing cities. The event will
focus on:

Välkomna till en intressant förmiddag med
föreläsningar om Hållbar företagsbeskattning
med föreläsare från akademi och näringsliv.
Under seminariet diskuteras beskattningens roll
i arbetet med Agenda 2030, initiativ för ökad
transparens i företagsbeskattningen och vilka
konsekvenser dessa initiativ medför i svenska
företag.
Arrangör: Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet & CSR Sweden. Föranmälan behövs.

Sharing Cities

Business models: Presentation on conducting
an international investigation of novel business
models for the sharing economy in cities.
Behavioural economics: Presentation
developing behavioural economics experiments
focusing on the sharing economy in cities.
Sharing Cities Sweden and the Urban Arena are
co-organisers of the event.
Pre-registration is required.
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MÅNDAG 8 APRIL

Hur når vi håll
barhetsmålen
för Sverige och
världen?
Ett samtal om Agenda 2030-delega
tionens slutrapport
8 april · 14–16 · Sal 235, Eden

Tåg i tjänsten
och på
semestern
8 april · 13.30–15 · Magle Konserthus

Den svenska Agenda 2030-delegationen släpper
sin slutrapport i mars. Välkommen till ett samtal
om rapportens slutsatser och Sveriges fortsatta
arbete med Agenda 2030. Forskare, företrädare
för kommuner och civilsamhället diskuterar,
med möjlighet till frågor och kommentarer från
publiken.
Det är begränsat antal platser, först till kvarn.

Vi måste resa mer hållbart och tåget är ett av de
bästa alternativen i dag. Här får du argument
och praktiska tips på hur både tjänsteresan och
semesterresan kan genomföras i praktiken – lite
trixigt men värt besväret!
DELTAGARE
Anders Nylander, energi- och klimatrådgivare
i Lunds kommun.
Alexandra Nikoleris, postdoc inom miljö- och
energisystem på Lunds universitet.
Kristina Engdahl, energi- och klimatrådgivare
i Helsingborg som är först ut i Sverige bland de
kommunala energi- och klimatrådgivarna att ge
sina invånare tågvägledning.
Alla tre har gemensamt att de brinner för
tågresande både i tjänsten och privat.
Ingen föranmälan behövs.

Climate Change
Crash Course
8 april · 16–17.30 · Lundmarksalen,
Astronomihuset, Sölvegatan 27

Vad har orsakat klimatförändringarna och hur
påverkar de djur, natur och människa? Hur
kommer det globala temperaturgenomsnittet se
ut 2100 om vi fortsätter som nu?
Välkommen till en crash course i klimatför
ändringar. Under föreläsningen kommer du att
få höra forskare från flera olika områden men
med ett gemensamt fokus – klimatförändringar!
Föreläsningen hålls på svenska och avslutas
med fika och mingel.
Det är begränsat antal platser, först till kvarn.
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MÅNDAG 8 APRIL

What is lost
& what is
gained as we
rise from the
carbon ruins?
8 april · 18–19.30 · Edens Hörsal

The effects of climate change will transform our
world as know it. People are already starting to
change their behavior: social movements are
encouraging us to stop flying, eat meat and
consume less. On the social internet, avia
tion-junkies and shopaholics are being shamed
for their indulgences. There is a growing
awareness that, to mitigate climate change,
we have to give up something near and dear
to us, like our annual trip to Thailand. How can
we collectively handle the loss associated with
climate change, grieve and move forward, to
focus on the bright future associated with a
decarbonized lifestyle?
LUCSUS and Sustainability Forum welcome
you to a seminar exploring emotions, loss, and
behavioral change in a time of political and
ethical debate on responses to climate change.
No pre-registration is required.
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Extinction
Rebellion
Radical approaches to the
climate crisis
8 april · 18–19 · Världen, Geocentrum I

Extinction Rebellion is a global movement,
working with civil disobedience as a strategy,
that aims to promote a fundamental shift in
our political and economic system to one which
maximizes well-being and minimizes harm.
At the event, we will introduce you to the
movement, talk about the latest climate science
where our planet is currently heading, the social
science behind it and offer ways of dealing
with the problem through the study of social
movements.

TISDAG 9 APRIL

RE:Design Food
9 april · 08–17 · Ingvar Kamprad Designcenter
(IKDC)

Vilken roll har animalieproduktionen i
framtidens matlandskap? Hur får vi bukt med
dagens ”odla och släng”-beteende och kan
vi utrota matsvinn en gång för alla? Hur ska
maten packas och fraktas för att hålla längre
men bli mer resurseffektiv och hur förhindrar
vi att mer och mer åkermark blir obrukbar och
näringsfattig?
Välkommen till RE:DESIGN FOOD – dagen
då vi gemensamt tacklar vår tids stora
matutmaningar tillsammans med design- och
innovationsforskare vid Lunds universitet.
Forskarna leder oss genom dagen med Design
Thinking-metodiken – en unik metod för att
lösa komplexa problem.
Du kanske är företagare, forskare eller
student? Arbetar inom kommunal verksamhet
eller inom restaurangvärlden? Eller så är du
någon som brinner för hållbarhetsfrågor och
vill vara med och påverka framtiden? Alla som
är intresserade av att vara med i en spännande
innovationsprocess och bidra med smarta och
hållbara idéer för framtidens hållbara matpro
duktion är välkomna att delta! Föranmälan
krävs.

Hållbart
byggande i
Brunnshög
9 april · 09–11 · Magle Konserthus

I framtidens stad ställs helt andra krav på
hållbarhet än idag. Brunnshög ska vara ett
europeiskt föredöme; en pionjär som står längst
fram i utvecklingen. Välkommen på detta
frukostseminarium där vi bjuder på en god
frukostmacka, samtidigt som du får veta mer
om några av de spännande satsningar på tema
hållbar stadsutveckling som pågår i Brunnshög.
Anmäl dig med namn + specialkost senast
den 2 april till therese.ek@lund.se

HÅLLBARHETSVECKAN 2019
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TISDAG 9 APRIL

Carbon dioxide
or Crops?
Can great design
transform our
world?
A lecture by Jakob Trollbäck
9 april · 13–14.30 · Palaestra et Odeum,
Paradisgatan 4

As Agenda2030 was being drafted, Jakob
Trollbäck was given a mission: How do we
make these ideas famous, recognizable and
understandable across the world? Together
with his team, he came up with the iconic 17
logos we now have burnt into our collective
consciousness. Hear his thrilling story, and what
it can teach us about communicating abstract
and un-graspable ideas such as sustainability
and climate change.
In cooperation with the Department of
Strategic Communication, LU Sustainability
Forum welcomes you to this lecture at the
intersection between several of Sustainability
Week’s themes; telling stories that transform
our world.
Pre-registration is required

What is the Future of Plastics in
a Sustainable Society?
9 april · 15–16.30 (including coffee, snacks from
14.45) · Magle Konserthus

Interest in biobased plastics as a sustainable
alternative is increasing. But what materials are
most sustainable, efficient and viable to use?
Welcome to an event exploring the possibilites
of using residues from agriculture, or even
carbon dioxide, to produce plastics in way that
avoids food insecurity and negative climate
impacts in the future.
During the event, organised by the research
programme STEPS – Sustainable Plastics and
Transition Pathways, we will highlight barriers
and opportunities of using residues from
agriculture to produce plastics, and present
carbon dioxide as a controversial alternative.
Could we be close to a future where carbon
dioxide is seen as a valuable resource instead of
only a dangerous gas?
PANEL PARTICIPANTS
Christian Hulteberg, Department of Chemical
Engineering, Lund University
Johanna Lund, RISE
Tobias Nielsen, Department of Political
Science, Lund University
Moderator: Ellen Palm, Environmental and
Energy Systems Studies, Lund University
No pre-registration is required.
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TISDAG 9 APRIL

Constructive
climate
conversations

Hållbar Big
Science i Lund?

Practical skills training

Ekonomihögskolan bjuder in till en bokdis
kussion där vi diskuterar boken Big Science i
småstaden och lyfter frågor kring hållbarhet.
En fråga är exempelvis hur kan forskningsan
läggningar som ESS och MAX IV integreras i
samhället på ett hållbart sätt?

9 april · 15–17 · Folkuniversitetet,
Skomakaregatan 8

Are you passionate about environmental
issues and want to intervene when you see
situations of injustice, but hesitate? Would you
like to learn about civil courage? Then this is a
workshop for you!
During our workshop on climate conversa
tions and eco-civil courage we will undertake
and practice various dialogue techniques and
interventions focusing on creating constructive
climate conversations and handling climate
denial, apathy, greenwashing, splaining or
pessimism and transforming it to constructive
action and activation.
Arranged by abc Active Contributions for
People and the Environment and Vardagens
civilkurage. Pre-registration is required.

9 april · 15.30-18.00 · Sångsalen, AF-borgen

MEDVERKANDE
Mikael Eriksson, professor i acceleratorfysik,
chefskonstruktör MAX IV
Peter Honeth, f d universitetsdirektör och
statssekreterare i utbildningsdepartementet
Lena Neij, professor i hållbar utveckling och f d
föreståndare för Internationella Miljöinstitutet
Marie Cronqvist, docent och universitetslektor
i mediehistoria, verksam vid LU:s tankesmedja
LU Futura
Olof Hallonsten, fil dr i forskningspolitik och
docent i sociologi, författare till boken. Verksam
vid Ekonomihögskolan
Moderator: Eugenia Perez Vico, biträ
dande universitetslektor i forskningspolitik,
Ekonomihögskolan
Föranmälan behövs, begränsat antal platser.
Alla anmälda får boken i förväg för att kunna
delta i diskussionen. Afternoon tea serveras från
15.30. Diskussionen börjar kl 16.00.
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TISDAG 9 APRIL

Future Cities
Trendspotting@Lund University
9 april · 17.30–20.30 · Kårhuset, LTH

Climate Change
From Anxiety to Action
9 april · 17–19 · LUX Aula

Are you worried about climate change? Are you
fearful about the future? Do you feel hopeless
or scared about what’s going on – and what IS
really going on? What can we as individuals do?
Are my efforts enough when the world is so
large? Why does no-one seem to care?
Hälsa och Hållbarhets-Projektet (HOHP)
and Psykisk Ohälsa-Projektet (POP) of the
International Federation of Medical Students
Association (IFMSA) Sweden are proud to
present a panel discussion about eco-anxiety;
a conversation about climate change, research
on the topic, and insight into the growing
anxiety surrounding the future of our planet
that especially the younger generations are
experiencing.
Come panicced, leave with a plan.
No pre-registration is required.
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Ever since early settlements our cities have
changed with the way we live our lives. But
how will our cities look like in the future? How
will we interact with them, live in them, work
and play in them, how will they fit with our
social values? How will our new smart cites
adopt approaches, methods and techniques
to increase the sustainability and resilience
of cities?
Join us as we explore how our cities will be
planned, managed and transformed. Together
with an awesome panel of researchers,
entrepreneurs and users, who will help us
explore our future cities and the entrepreneurial
opportunities related to our future cities.
VentureLab and Sten K. Johnson Centre for
Entrepreneurship at Lund University are the
hosting organisations.
Pre-registration is required.

Zero-breadwaste
Workshop
9 april · 18.00 · Wermlands Nation

Wondering what to do with old bread? Have
you ever faced the dilemma of either throwing
dry bread away or not enjoying eating it? Don’t
worry, there are many ways to make it tasty
again! In this workshop, we will cook together
a whole dinner out of dry bread, from starter
to desert! Because food waste is a common
problem in every household, but with some
creativity we can avoid it. Bring some old bread,
if you have any, and we fix the rest.
Arranged by Food Saving Lund and
Wermlands Environmental Committee. Open for
anyone and no pre-registration is required.

ONSDAG 10 APRIL
Klimat och företagande
– utmaningar och möjligheter
10 april · 09–12 · Magle Konserthus

För dig som företagare finns det flera aspekter
av hållbarhet som krävs både omgående och på
sikt. Alla måste vara med om förändringarna,
som innebär både affärsmöjligheter och effekti
vare användning av resurser med mera.
Du får tips om hur ni ökar er konkurrens
kraft, hur ni sänker företagets kostnader
och stärker ert varumärke med hjälp av ett
strategiskt energi- och klimatarbete.
Arrangerar gör Lunds kommun, Länsstyrelsen
i Skåne och Energikontoret Skåne.
Evenemanget riktar sig till företag. Även du
som är student eller du som går i tankar på att
starta företag är varmt välkommen. Föranmälan
behövs.

“Vår framtid” – Hållbar utveckling
i klassrummet
10 april · 09.15–16 · B336, LUX

Att undervisa barn och unga i ämnen som rör
hållbarhet, där klimatfrågan ingår, och samtidigt
inge hopp är en balansgång. Med denna
workshop undersöks hur “Vår framtid”, ett
material utvecklat för åk 9, fungerar som grund
för ett utbildningsmaterial för vuxna. Här ges
även utrymme för reflektion kring lärarrollen,
t.ex. Vad innebär pluralistisk undervisning och
handlingskompetens? Hur balanseras fakta och
värderingar?
Workshopen leds av Sara Nelson, lärar
student och engagerad i klimatfrågan i 25 år.
Hon har som examensarbete valt att undersöka
området Utbildning för hållbar utveckling.
In i klassrummet tar hon bland annat med
sig erfarenheter från ingenjörsjobb på stora
företag, egenföretagande, studier inom hållbar
stadsutveckling samt olika omställningsprojekt.
Ingen föranmälan behövs.

Stadens natur
10 april · 13–16.30 · Skissernas museum

Hur balanserar vi behov av ny bebyggelse,
människors tillgång till gröna miljöer och andra
arters livsmiljöer?
Välkommen till ett seminarium om Stadens
natur som vänder sig till dig som arbetar
med planering, projektering och skötsel av
parker och andra gröna ytor i staden, till dig
som är leverantör av växtmaterial, till dig som
studerar landskapsarkitektur, miljövetenskap,
ekologi eller urbana studier och till dig som är
intresserad av och kanske bedriver forskning om
framtidens hållbara städer.
UR PROGRAMMET
Stadens natur: Varför och hur då? Anna
Persson, forskare vid Centrum för miljö- och
klimatforskning, Lunds universitet
Så arbetar vi för en artrik stad, Martin Unell,
kommunekolog Växjö kommun
Skogar och gräsmattor för fåglar, pollinatörer och människor, Marcus Hedblom,
forskare vid Skoglig resurshushållning, SLU
Att arbeta tillsammans med naturen, Johan
Hessedal, trädgårdsmästare och permakulturde
signer, Natur och Trädgårdsvård AB
Arrangör: Centrum för miljö- och klimat
forskning, CEC, vid Lunds universitet.
Föranmälan behövs.
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ONSDAG 10 APRIL

En hållbar
måltid inom
planetens
gränser
10 April · 15–17 · Magle Konserthus

I Sverige serveras 3 miljoner måltider dagligen
i vård, skola och omsorg – här finns det
stor möjlighet till klimatvinster. Men hur ser
egentligen en näringsrik, god och prisvärd
meny ut som även kan lagas inom de planetära
gränserna? Lyssna på experter från Lunds
Universitet, hör hur Göteborgs stad och Lunds
kommun tacklar frågan samt skapa din alldeles
egna klimatsmarta meny!
Edith Salminen, Projektledare Rädda Maten
Skåne, Matsvinn: beteende, normer & vanor.
Christian Jörgensen, Utredare Agrifood
Economics Centre och medlem i Pufendorftemat Protein Shifts, Ett hållbart matsystem
Linda Sandgren, Lunds Kommun och Mats
Alfredsson och Jonas Dahlin, Göteborgs Stad
presenterar visioner för mat i deras kommuner,
vinster som gjorts samt barriärer som återstår.
Workshop: Designa din egen hållbara
meny inom planetens gränser. Sveriges
klimatåtaganden, näringsriktlinjer från
Livsmedelsverket, de globala målen för hållbar
utveckling samt säsongsvariation; det är
mycket att ha i åtanke när man planerar en
meny. Tillsammans bygger vi hållbara och goda
lunch-menyer!
Föranmälan behövs.
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Ett hållbart
arbetsliv
– hela livet
10 april · 15–17 · Ingvar Kamprad Designcentrum
(IKDC)

Framtidens arbetsplatser präglas av det digita
liserade och gränslösa arbetslivet där vi i hög
grad kan styra hur, var och när vi ska arbeta.
Vi ges nya möjligheter, men står också inför
nya utmaningar. Hänger arbetsplatserna med i
utvecklingens snabba tempo och hur får vi ett
hållbart arbetsliv – hela livet?
Hur ser en hållbar organisation ut? Hur
skapar vi en säker arbetsplats, en hälsosam
inomhusmiljö och belysning vi mår bra av? Vilka
effekter får digitaliseringen på arbetet och hur
förändras kulturen på arbetsplatser som inte har
fasta arbetsplatser?
Välkommen till en mingelträff om fram
tidens hållbara arbetsliv! Vi lyfter fram den
senaste arbetsmiljöforskningen och inbjuder
till diskussion i bikupor tillsammans med
arbetsmiljöforskarna.
Medverkan är gratis – fika ingår! Antalet
platser är begränsade – först till kvarn gäller.
Anmäl senast den 2 april på
www.design.lth.se/arbetsmiljomingel/

ONSDAG 10 APRIL

Steaks and
Salads, Cars
and Shopping

Hur planeras
och byggs den
hållbara staden

Gendered Consumption and the
Environment

10 april · 17.15–18.30 (fika serveras från kl. 17.00)

10 april · 16–18 · Flygeln, Geocentrum 1

Fem Fighters will host a workshop on the
implications of gendered consumption patterns
for the environment. We will touch upon
various fields to understand how gendered
norms determine our choices and interests, and
thereby influence our ecological footprints.
No pre-registration is required.

Imagining
our future

Sal 111 (Världen), Geocentrum I

Hur kan ett ökat behov av bostäder hanteras i
förhållande till existerande miljöproblematik?
Hur kan grunderna i hållbarhetskonceptet
– ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet –
förverkligas i framtidens stad?
Dessa och flera andra aspekter av planering
och hållbarhet i framtidens stad kommer
diskuteras under föreläsningen med Christer
Malmström, programledare på Lunds
Arkitektprogram och verksam arkitekt. Kom och
lyssna, ställ frågor, inspireras och ät veganskt
fika!
Arrangeras av SPiL (Samhällsplanerare i
Lund). Ingen föranmälan behövs.

A mindful journey to a
sustainable world
10 april · 17–19 · Carson Room, Josephson 3rd.
Floor (LUCSUS), Biskopgatan 5

Together, we will explore how we want our
sustainable world to look like, and what we can
do, both as individuals and as a collective, to
make our dreams become a reality. A guided
meditation will be followed by creative, inte
ractive exercises to make us feel empowered,
connected and energised to take on the
challenges we are facing.
Arranged by Sustainability Leaders. No
pre-registration is required.

Klimatpolitiska
rådet
10 april · 18–20 · Magle Konserthus

Lunds kommun var först i Sverige med att
inrätta ett lokalt klimatpolitiskt råd vars uppdrag
är att utvärdera kommunens arbete för minskad
klimatpåverkan och klimatanpassning. Vid detta
seminarium presenterar det klimatpolitiska rådet
sin första årliga rapport som ska bidra till att
kommunen når sina klimatmål.
Ingen föranmälan behövs.
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ONSDAG 10 APRIL

Slutet? – ett
samtal om
klimatfiktion
10 april · 18–19.30 · Atriumhallen, Lunds
stadsbibliotek

”Du är sjutton år gammal. Det är sommar och
världen ser ut precis som vanligt. Men du vet
vad som är på väg. Om en månad är vi alla
borta.” Om detta handlar Mats Strandbergs
(Cirkeln, Färjan, Hemmet) senaste ungdomsbok
Slutet om. Hur kan böcker – både fakta och
skönlitteratur – få oss människor att reflektera
över klimatförändringar? Hör Mats Strandberg
samtala med Alexandra Nikoleris från Lunds
universitet som forskar om just klimatlitteratur.
Arrangeras i samarbete med Litteralund.
Ingen föranmälan behövs.

What can the EU do about
climate change?
10 april · 19.00 · LUX Aula

Jakop Dalunde is a Member of the European
Parliament for the Swedish Greens. He is the
European Greens’ coordinator for transport and
is a member of the parliamentary committee
for industry, energy and research. During his
tenure, he has negotiated several key pieces of
climate legislation for the European Greens.
The EU is presently nowhere near being
able to fulfil its commitments under the Paris
Agreement. Time is running out for Europe. The
lecture will cover some of the most significant
pieces of EU climate legislation adopted since
the last European election and, most impor
tantly, the way forward.
Arranged by the Association of Foreign
Affairs in Lund. No pre-registration is required.

Sustainability Pub
@ Wermlands Nation
10 April · 19–01 · Wermlands Nation

Wermlands Nation are of course going to
participate the Sustainability Week this spring!
Our regular Wednesday pub will this time be
a Sustainbility Pub. As usual the bar is filled
up with cold both non-alcoholic and alcoholic
beverages and our bartenders get to show up
their drink mixing skills. We will also serve only
vegan food this time but as usually it will be
amazing and satisfy everyone. There will also
be a pub quiz, with environment and climate
as theme.
18+ and studentlund ID required.
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TORSDAG 11 APRIL

Hur kan Skånes kommuner arbeta
för hållbar konsumtion?
11 april · 8.30–12 · Magle Konserthus

Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och
Kommunförbundet Skåne, inom ramen för
Klimatsamverkan Skåne, bjuder in till en
förmiddag om hur kommuner kan arbeta för
mer hållbar konsumtion. Under seminariet
kommer vi, förutom att redovisa miljöläget i
Skåne, även presentera hur arbetet med hållbar
konsumtion ser ut ute i kommunerna, lyfta fram
goda exempel och vad vi behöver göra framöver
för att minska vårt miljö- och klimatavtryck.
Föranmälan behövs.

Invigning
av Childrens
meeting
place i Lund
11 april · 15–16 · Bakom Lunds stadsbibliotek

Med avstamp i FNs globala mål om en hållbar
utveckling och barns rättigheter inviger vi nu en
ny mötesplats i Lund. Under ett träd kan barn
träffa politiker på barnens villkor för att prata
som sådant som är viktigt för dem. På plats för
invigningen finns förutom barn och politiker,
Kajsa Dahlström från Globalträdet. Välkomna!
Ingen föranmälan behövs.

A practical
guide to
divestment
11 April · 16–18 · Magle Konserthus

Last Sustainability Week, we discussed if we
should divest – this year we’ve invited two
experts to show you how to divest your own
funds. Isabelle Tibbelin, Sustainability Strategist
at SEB and member of PUSH Sweden, and Olov
Källgarn will guide you through the process and
explain why divestment is important. Bring a
laptop – you will need it to make the most out
of the event.
No pre-registration is required.

FixaTill
Workshop om lädervård
11 april · 18–20 · Fäladstorget 10

Förläng livet på dina läderföremål såsom skor,
väskor och möbler! Christian Svensson visar
olika metoder för att laga och underhålla läder.
Ta med dig läderföremål som du vill underhålla,
laga eller göra om.
Anmälan: Senast två veckor innan till
fixatill@lund.se

HÅLLBARHETSVECKAN 2019
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TORSDAG 11 APRIL

Repair Café
med FixaTill på
Stenkrossen:
elektronik
11 april · 18–20 · Stenkrossen

Krånglar kaffekokaren, tv:n eller någon annan
apparat? – Välkommen till Repair Café med
FixaTill på Stenkrossen den 11 april! I samarbete
med Repair Café Malmö träffas vi och lagar våra
trasiga elektronikprylar. Verktyg finns på plats
och alla är välkomna oavsett kunskapsnivå.
Det är gratis att delta och ingen anmälan
krävs.

Debatt i Lund
Tillväxt eller nerväxt – hur räddar vi
välfärden och planeten?
11 april · 20.00 · Café Athen, AF-borgen

Måste ekonomisk tillväxt leda till ökade
utsläpp av växthusgaser som hotar allas vår
framtid? Eller går det att öka tillväxten och den
materiella välfärden, samtidigt som vi hejdar
klimatförändringarna genom mer hållbar
konsumtion? Tänker vi kanske fel från grunden?
Är det själva definitionen av välstånd och lycka
som måste förändras?
Hör Debatt i Lunds panel diskutera om en
värld bortom ständig tillväxt är möjlig och eller
ens önskvärd.
I PANELEN:
Ola Alterå, Kanslichef Klimatpolitiska rådet
Max Koch, professor i socialt arbete med flera
års studier av ekonomisk nedväxt
Eleonore Fauré, forskare från KTH som forskat
om olika framtida klimatscenarier
Fredrik NG Andersson, nationalekonom som
studerat kostnader för klimatomställning
Moderator är Lars Mogensen, journalist och
programledare för bla Filosofiska rummet i P1.
Café Athen öppnar kl 19.30, först till kvarn
gäller.
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FREDAG 12 APRIL

Miljölägesdagen
12 april · 09–12 · Magle Konserthus

Under halvdagskonferensen görs nedslag i
miljöredovisningen för 2018 och uppföljningen
av kommunens miljöprogram LundaEko II. Du
kommer bland annat få möta det nyinstiftade
Lunds klimatpolitiska råd och får ta del av deras
första granskning av kommunens klimatarbete.
Föranmälan behövs.

Hur kan Virtual Reality
användas för att kommuni
cera hållbarhetsfrågor?
12 april · 10–12 · VR-labbet, IKDC

IKDC öppnar upp sitt Virtual Realitylabb för att visa spännande projekt
som använder VR-teknik för att
kommunicera hållbarhet. En punkt i
programmet är en första visning av
spelet ”Save the Basin”, där spelaren
får uppleva vattenbrist i Sverige
och Jordanien från en jordbrukares
perspektiv.
Ingen föranmälan behövs.
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FREDAG 12 APRIL

Beewax-wrap
Workshop

Med Agenda2030
på agendan

12 april · 14–16.30 · Magle Konserthus

En föreläsning om global hållbarhet
med Nanna Rask från Sida Alumni

Does the sight of plastic food wraps make you
sad? There is an alternative! The Swallows India
Bangladesh and Bee the Change invite you to
a workshop to teach you to make your own
sustainable beeswax wraps. We will provide the
material needed, beewax and a cotton cloth.
The event will feature presentations about the
importance of bees to our ecosystems around
world. A previous Swallows intern at Keystone
Foundation will share some insights to the
relation between bees and indigenous people
in India. Bee the Change will highlight the
Swedish and European perspective. We will
bring the global issue to a local context – from
India to Sweden.
No pre-registration is required.

Strejka för klimatet med
Fridays for Future Lund
12 april · 10–13 · Stortorget

Sedan mitten av november fredagsstrejkar en
växande skara människor för klimatet utanför
Lunds rådhus. Välkommen att delta!

#fridaysforfuture i Stångby
12 april · 15.30–19 · Torns IF:s café,
Vallkärravägen 16 Stångby

Välkommen till en eftermiddag på Torns IF:s
café i Stångby. Tillsammans med bland annat
mellanstadiet på Prästängsskolan och Torns
IF erbjuder vi fika, lite mat och framförallt en
möjlighet att umgås. Barnen på Prästängskolan
kommer att visa sin version av den globala
skolstrejksrörelsen för klimatet!
Målgrupp: alla som gillar att fika, träffa nya
människor, lära sig nya saker och lyssna till
barns perspektiv på klimatfrågan! Nyfiken på
Stångby? Kom hit!
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12 april · 16–18 · Pufendorfsalen, Juridicum,
Berlingska Tryckeriet. Lilla Gråbrödersgatan 3C

Vill du veta mer om Sida och de globala målen
för hållbar utveckling och biståndsfrågor? Är du
nyfiken på att få höra om hur det är att arbeta i
någon av Sidas samarbetsländer? Har du någon
gång funderat på att arbeta för Sida och driva
en egen fältstudie?
Lunds universitets politiska och ekonomiska
förening (LUPEF) bjuder in till en föreläsning där
ni kommer få ta del av Sida alumnen Nanna
Rasks berättelser och personliga upplevelser av
att genomföra fältstudier och praktik i utsatta
länder runt om i världen.

Farmer
Confessions #2
Fältenborgs gård
12 april · 18 (doors open at 17.30)
Stenkrossen Bygghallen

Come join Lund Matvarukooperativ for the
second instalment of the Farmer Confession
series, where local farmers come tell us all
about their experiences and knowledge about
what it’s like to run a small scale farming
business. This time we welcome Kerstin from
Fältenborgs gård as our speaker, followed
by a Q&A and a mingle with snacks and
refreshments.
No pre-registration is required.

LÖRDAG 13 APRIL
Cykeldagen
13 april · 10–14 · Stortorget

Varje år genomför Lunds kommun tillsammans
med Naturskyddsföreningen en cykeldag på
Stortorget. Du får möjlighet att träffa tjäns
temän, ideella och kommersiella cykelaktörer
för att prata om cykling. Vi har bland annat
bjudit in el-sparksföretagen Voi, Lime och Tier
för att få lära mer om hur de fungerar.

Hållbarhets
festivalen
13 april · 11–16 · Stenkrossen

Som avslutning på Hållbarhetsveckan bjuder
föreningen Synaps på en späckad festivaldag
med intressanta, roliga och hållbara aktiviteter
för att uppmärksamma all kunskap och allt
engagemang som finns för hållbarhetsfrågor i
Lund.
Festivalen har ett brett fokus och inkluderar
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, den
riktar sig till allmänheten och det är gratis att
delta.
Förvänta er bl a Plogging, Klädbyte, Växtbyte,
Upcycling, Filmvisning, Marknad, Utställning,
Performance, Stadsodling, Workshops,
Föredrag, Lunch och fika

Bilder från Hållbarhetsfestivalen 2018.
Foto: Kennet Ruona
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Daglig lunch
rådgivning
med energioch klimat
rådgivarna

Stillsamma
stråk i Lunds
stadskärna

Dagligen · 12–13 · Stadshallen LAB

Botaniska trädgården

Tycker du att solceller är framtiden? Vill ni skaffa
laddstolpar till bostadsrättsföreningen? Eller vill
du helt enkelt göra mer för klimatet? Oavsett
anledning, så är du alltid välkommen att vända
dig till oss på energi- och klimatrådgivningen.
Under Hållbarhetsveckan har vi drop-in rådgiv
ning varje dag mellan 12.00–13.00.

En konstinstallation för alla sinnen av och
med konstnärerna Karin Wiberg, skulptur,
Ida Magntorn, fotografi, samt miljöforskare
Johanna Alkan Olsson, Lunds universitet.
Utställningen öppnas den 6 april i Botaniska
trädgården.

Vad händer i mötet mellan natur,
konst och människor?

Lästips på
Böcker med
Universitets
miljö- och
biblioteket
hållbarhetstema
Universitetsbiblioteket

Stadsbiblioteket och stadsdelsbiblioteken

På Stadsbiblioteket och de olika stadsdels
biblioteken hittar du under veckan en speciell
hylla där bibliotekarierna har samlat ihop
intressanta böcker om miljö och hållbarhet
tillsammans med information och program för
hållbarhetsveckan.
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Hållbarhetsveckan till ära kommer Universitets
biblioteket ställa ut sina bästa boktips för den
hållbarhetsintresserade – skynda och fynda
lån! På display hittar du bland annat Svante
Arrhenius artikel från 1896 där han visar att
koldioxid i atmosfären bidrar till temperatur
höjning på markytan och Keelings original
mätningar på Manua Loa från 1960.

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 paraply
organisation 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

