Massor av evenemang med temat hållbar utveckling

Hållbarhetsveckan händer där du är!
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Här får du hela veckans program!
Det finns mycket att se, lyssna på och delta i!
Om inget annat anges är programpunkterna gratis.
Hela programmet hittar du även på www.hallbarhetsveckan.se

www.hallbarhetsveckan.se

Gör din egen hållbarhetsaktivitet!
Om du vill vara en del av Hållbarhetsveckan, men inte har
anmält en aktivitet, kan du självklart göra en spontan aktivitet
i ditt närområde under veckan! Det kan vara alltifrån en leksaksbytardag med dina grannar, till att anordna en sopsorteringstävling på skolan där du går. Eller något helt annat.
På vår hemsida: www.hallbarhetsveckan.se, under fliken
”Marknadsföring”, hittar du planscher du kan använda för
att marknadsföra din aktivitet. Om du ordnar en spontan
aktivitet under Hållbarhetsveckan, får du gärna maila oss
på: info@hallbarhetsveckan.se, så att vi kan inspireras av
allt som händer under veckan.

Utställningar

Mölndal har en vision om att vara
en hållbar stad. Men vad innebär en
hållbar stad? Hur når vi dit och hur
kan du vara med?
Hållbarhetsveckan i Mölndal är ett
samarbete mellan flera organisationer
och syftar till att skapa aktiviteter,
mötesplatser, tankar och diskussioner
kring hållbarhet.

Under Hållbarhetsveckan erbjuds ett antal utställningar
med hållbarhetstema (se nästa sida) i foajén till Kulturhuset Möllan/Folkets hus, i Mölndals stadshus och på andra
håll runtom i kommunen.

Hållbarhetsveckans informationsdisk
Om du har några frågor kring Hållbarhetsveckan eller några tankar och funderingar kring hållbarhetsfrågor i allmänhet, så finns projektgruppen bakom arrangemanget på
plats i Kulturhuset Möllan/Folkets hus måndag till fredag
cirka 10-18 och lördag 10-14 under Hållbarhetsveckan.
Hållbarhetsveckans projektgrupp består av:
västra Götaland, Folkuniversitetet, Mölndals
lioteken, hållbart resande, miljösamordning
hällsarbete i Bifrost, Kållered, Lindome och
Folkhälsorådet.

ABF Sydstad: biboch samÅby samt

Varje dag under hela veckan:
UTSTÄLLNINGAR I FOAJÉN KULTURHUSET MÖLLAN

ÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR OCH AKTIVITETER

Psykisk hälsa och ohälsa i vår tid: S:t Lukasföreningen
med psykoterapimottagning i Mölndal presenterar information om psykisk hälsa/ohälsa och förebyggande behandlingsformer.

Hållbart i Mölndals centrum
Med omtanke om dina skor och kläder bidrar du till ett
hållbart samhälle. Hos Mölndal Skrädderi kan du lämna in
dina favoritkläder för lagning medan Mölndal Skomakeri
vårdar dina skor för en längre användningstid. Välkommen till Mölndal Centrum!

Hållbarhet och frihet: Utställning av mölndalskonstnären
Ronak Mohammed i samarbete med ABF Sydvästra Götaland.
Som ingen annan: En ständig nyhet. Ökad psykisk ohälsa, ökad användning av psykofarmaka, ökat antal personer som diagnosticeras. En jakt på normalitet och kategorisering av avvikelser. Men var går gränsen mellan psykisk
hälsa och ohälsa? Finns det en gräns? Vad innebär det att
vara människa? Utställning av Ida och Paulina som levde
ihop och fotograferade varandras vardag i två månader.
En med flera psykiska diagnoser, den andre utan. I samverkan med ABF Sydvästra Götaland och RSMH - riksförbundet för social och mental hälsa.
Fairtrade, ekologiskt, KRAV-märkt och miljömärkningar
Utställningar av ABF Sydvästra Götaland
Lions glasögoninsamling: Skänk dina gamla glasögon
– hjälp någon att se! Genom återanvända glasögon, synundersökningar och ögonoperationer har Lions redan gett
många miljoner människor synen åter. Deras förbättrade
livskvalité och nya arbetsförmåga bidrar till en socialt och
ekonomiskt hållbar värld. Arrangör: Lions Club Mölndal
Biodling, lokalt producerad mat: Mölndals biodlarförening ställer ut utrustning, böcker, fotografier, skyltar, informationsmaterial m.m.
Hälsodisken Balansen: I vårens program finns tips om
föreläsningar, kurser, motion och avspänning, liksom
tillfällen till gemenskap och rådgivning. Balansen är en
samverkan mellan primärvården, Mölndals stad, studieförbund, församlingar och föreningar. Hämta program och
möt några av oss under hållbarhetsveckan!
Varför vegan: Miniutställning om hur vår kosthållning
påverkar vår miljö. Material från Naturskyddsföreningen,
Veganföreningen, Djurens rätt och Djurrättsalliansen
UTSTÄLLNINGAR I MÖLNDALS STADSHUS
En sprakande utställning: Alla kan inte göra allt. Men alla
kan göra något. En konstutställning av Johannes Green.
Utställning om internationellt ungdomsutbyte: Ungdomar från fritidsgårdarna i Mölndal har vid två tillfällen varit
på ungdomsutbyte. Första gången i Schierke i Tyskland
och andra gången i Krakow och Berlin. Ungdomarna visar
en utställning med bilder från dessa utbyten.
Återbruk är kul! En utställning som med bild och text visar vårt givande arbete under tre dagar på Elevens val
ht-14. Elever i åk 3-6 kombinerade material från trä-och
metall/textilslöjd med återbrukat material De designade och skapade alster efter egna idéer och fann tips på
www.365sakerattslöjda.se.

Testa elcykel
Upptäck fördelarna med elcykel. Välkommen till vår butik
för en testtur. Åby Cykel och motor, Åbybergsgatan 28.
Öppet måndag - fredag mellan 9 och 18.
Bokförsäljning på Lindome bibliotek
Utförsäljning av gallrade böcker. Kom och fynda!
Barns teckningar om miljö och klimat
Med ledning av konstnären Ronak Mohammed har barn
från Bifrost målat teckningar utifrån temat ”Miljö och Klimat”. Teckningarna och en stor gemensam målning visas
under veckan på Mölndals Stadsbibliotek.
Arrangör: Samhällsarbete Bifrost, ABF Sydvästra Götaland
Hållbar samhällsutveckling i relation Mölndal-Gambia:
Göteborg-Skånhällaskolans Gambiagrupp medverkar i bistånd-utvecklingsarbete i Gambia i Västafrika. I en utställning visar vi hur två olika men samtidigt lika samhällen påverkar varandra och bidrar till ömsesidigt allt mer hållbar
utveckling i fråga om miljö, kunskaper och sociala relationer och strukturer. Träffpunkten Lindome, Almåsgången 1
Produkter av återvunnet material
Forma daglig verksamhet visar produkter som vi tillverkar av återvunnet material. Öppet hus i caféet hela dagen
med tillverkning och försäljning. Café Möllan, Kulturhuset
Möllan/Folkets hus
Blommor från Handtaget
Pelargoner uppdrivna av verksamheten Handtaget finns
till försäljning på Café Möllan, Kulturhuset Möllan. Handtaget är en daglig - serviceinriktad verksamhet där olika
serviceuppdrag och trädgårdsarbeten ingår.
Välkommen in i containern!
Under Hållbarhetsveckan slås portarna åter upp till tekniska förvaltningens flyttbara informationsbod. Det är
en inredd container som föreställer ett miljöhus i Bifrost.
Välkommen in, träffa personal, ta en fika och lär dig mer om
källsortering. Du träffar oss mellan kl. 16.30 – 18.30 på:
Måndag 23 mars: Glasbergsgatan 150
Tisdag 24 mars: Bifrost, Utsädesgatan vid parkeringen
Onsdag 25 mars: Katrineberg, Katrinebergsgatan 8
Torsdag 26 mars: Eklanda, Eklanda gård 128
Lördag 28 mars: Alberts Torg, Mölndals Centrum kl 10-15
För mer info: molndalsbostader.se
Arrangör: Mölndalsbostäder, Mölndals stad tekniska förvaltningen

Måndag 23 mars
10.30-11.30 Solidaritet och stöd för utveckling i två
världsdelar - ett samtal
Göteborg-Skånhällaskolans Gambiagrupp arbetar med
utbildning och byutveckling i de fattigaste delarna av
Gambia. Dagens samtal handlar om hur gemenskap över
stora avstånd bidrar till nya perspektiv på hållbart mänskligt liv. Med Hans Wrenne från Gambiagrupperna och Ingela Skarin från Lindome församling
Arrangör: Göteborg-Skånhällaskolans Gambiagrupp,
Lindome församling
Plats: Träffpunkten Lindome, Almåsgången 1, Lindome
10-12 Seniorsvaret
Hållbarhetsveckan testkör Seniorsvaret! Kom och ställ
din fråga eller ge ditt tips till andra. Med hjälp av modern
teknik och vår kunskap hjälper vi dig att söka det som är
roligt, nödvändigt och viktigt för dig.
Arrangör: Förebyggande enheten, Vård- och omsorgsförvaltningen
Plats: Café Möllan, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
11-13 Fika hos Mariagårdens barn- och familjeverksamhet och second hand
Mariagårdens barn- och familjeverksamhet och secondhand (barnkläder) bjuder på rättvisemärkt kaffe och te.
Välkommen!
Arrangör: Svenska Kyrkan Fässberg, Sensus
Plats: Pedagogen Park, Prästgårdsgatan 26, Mölndal
13-15.30 Mama Zebra - dansa för världens globala
utveckling
Kom med och dansa för världens globala utveckling och
mänskliga rättigheter. För mer info: mamazebra.com,
goodmove.se. Kostnad/bidrag: 100 kronor som går oavkortat till mamazebra-fonden.
Arrangör: Hälsodisken Balansen, ABF Sydvästra Götaland
Plats: Aktiviteten, Frejagatan 1, Mölndal
16-18 Möten i trappan i Kållered
Kyrkorna i Kållered bjuder passerande på kaffe och bullar.
Att skapa mötesplatser och att delta i mötesplatser är ett
sätt att verka för gemenskap och sammanhållning i samhället. Tillit till varandra och en existentiell tillit är grundstenar i ett socialt hållbart samhälle med trygga människor.
Arrangör: Kyrkorna i Kållered
Plats: Trappan vid pendelstationen i Kållered
17-20 Workshop - Tunnelkonst
Välkommen till en afton i kreativitetens tecken! Släpp loss
och lek tillsammans med färg och form! Kom med idéer,
synpunkter och förslag till den planerade målningen av
tunneln mellan Tåbro och Kyrkängen. En sällsynt chans
att direkt få vara med och påverka hur det offentliga utrymmet ska gestaltas! Vad vill du se på dina väggar?
Arrangör: Samhällsarbete Lindome
Plats: Träffpunkten Lindome, Almåsgången 1, Lindome

17.30 Invigning av Hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan invigs med musik av Mölndalsmusikanterna/kultursommarjobbarna, invigningstal, småplock
och bubbel!
Arrangör: Hållbarhetsveckan
Plats: Kulturhuset Möllan/Folkets hus
18-19.30 Bakom leendet
Börje Eriksson föreläser utifrån sin bok ”Bakom leendet”,
en ny debattbok om arbetsmiljöfrågor. Varför är det så tyst
om missförhållanden i arbetslivet? Trots fakta när det gäller samband mellan ohälsa och dålig arbetsmiljö saknas
debatt om varför det ser ut som det gör. Boken utgår från
individen och folkhälsoperspektivet och fyller därmed ett
viktigt tomrum i debatten. Fri éntre
Arrangör: ABF Sydvästra Götaland, Mölndals Stadsbibliotek, Mölndals stad – Balansen
Plats: Annexet, Kulturhuset Möllan/Folkets hus

Tisdag 24 mars
8-8.30 Tack för att du åker kollektivt!
Utdelning av belöning till kollektivtrafikanter som tack för
att de åker kollektivt.
Arrangör: Mölndals stad
Plats: Knutpunkt Mölndals bro
11-12.30 Tantberättelser från vardagen
Tantklubben med ledning av Gunilla Arneström har temat
”Tantberättelser från vardagen”. Välkommen!
Arrangör: Träffpunkten, Café Möllan
Plats: Café Möllan, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
11.45-12.45 Lunchlöpning på Pedagogen Park
Vi älskar löpning… och vi vet att fler gör det. Och att ännu
fler kan göra det! Att nyttja kroppens egna resurser för att
ta sig fram är en härlig känsla. Vi utmanar både dig som
är van löpare och dig som är ovan att bli ännu bättre och
hålla hela vägen. Att löpträna i grupp ger dig extra krafter,
nya utmaningar och chansen att genomföra de där passen
som kan vara tunga att få till på egen hand. Ta chansen
att utmana varandra och nätverka i rasande fart, hoppas
vi ses! Anmäl dig nu på heja@halsamera.se
Arrangör: Aspelin & Ramm, Sodexo, Handelsbanken,
Bra bygg och Hager tillsammans med Hälsa Mera.
Plats: Pedagogen Park, Frölundagatan 118, Mölndal
11.30-13 Filmvisning ”Bullshit”
Filmen Bullshit följer Vandana Shiva, indisk miljöaktivist,
forskare och jordbrukare, i hennes kamp för Indiens småbrukare och kastlösa och mot ett antal multinationella företag. En kamp som har gett henne både det alternativa
Nobelpriset och fiender på företag som Coca-Cola och
Monsanto… Kom gärna en stund före filmen eller stanna
en stund efter och ta en kopp ekologiskt kaffe och snacka
lite om filmen, miljön, hållbarhet eller något helt annat.
Arrangör: Träffpunkten Lindome
Plats: Träffpunkten Lindome, Almåsgången 1, Lindome

14-18 Loppis i Kulturhuset Möllan / Folkets Hus
Sälj dina prylar och bidra till ett hållbart samhälle!
Kom och boka ditt bord för 50 kr på Träffpunkten Café
Möllan, Folkets Hus. Öppet måndag-torsdag 9.30-16.00,
fredag 9.30-14.30. För mer information ring 031-315 20 50
Arrangör: Träffpunkten Centrum, Vård- och omsorgsförvaltningen, Kulturhuset Möllan, ABF Sydvästra Götaland
Plats: Kulturhuset Möllan/Folkets hus

14-18 Lindome Second hand-affär
Second hand-butik i Lindome där alla arbetar ideellt och
allt överskott går till diakonalt/socialt/humanitärt bistånd
lokalt, nationellt eller internationellt. I butiken hittar du kläder, skor, smycken, leksaker, böcker, porslin, husgeråd,
verktyg, skivor mm. Här finns också möjlighet att slå sig
ner i vår möteshörna.
Arrangör: Lindome second hand
Plats: Elementvägen 2, Lindome
15-17 Ljusutdelning i Mölndals centrum
Lördag 28 mars kl 20.30-21.30 är det Earth Hour, världens
största klimatmanifestation. Visa att du bryr dig! Släck ljuset för klimatet och tänd ett stearinljus. Vi delar ut ljus till
dig som ska delta i manifestationen.
Arrangör: Samhällsarbete Bifrost
Plats: Alberts torg, Mölndal.
16-17.30 Påverka miljö- och hälsopolitiken i Mölndal
Vilka miljö- och hälsofrågor skulle du vilja se en ökad satsning på? Samtala med Miljöpartiets representanter från
miljönämnden och folkhälsorådet om hur vi skapar ett gott
liv i Mölndal ur ett hälso- och hållbarhetsperspektiv. På
plats kommer också att finnas en förslagslåda där du kan
lämna förslag på frågor du tycker är viktiga att driva.
Arrangör: Miljöpartiet
Plats: Miljöpartiets lokal, Storgatan 33, Mölndal
17-21 Meet - Träffpunkt/inspiration i ny tappning
En kväll med många möten och möjligheter till affärer.
Talare är Erika Johansson och Bo Edsberger från Göteborgsvarvet som talar om hälsa, löpning som folkrörelse,
och hur man driver ett stort projekt med mycket volontärer
från föreningar och klubbar i och runt Göteborg.
Pris 200 kr, då ingår trerätters middag. Anmälan (bindande) görs till: allready.net/vastra. Användarnamn och lösenord: meet2015.
Arrangör: Åbro företagarförening, Swedbank, Företagarna i Mölndal
Plats: Pedagogen Park, Frölundagatan 118, Mölndal

18-20 Mölndals största miljösatsning tar nästa steg
När vi 2009 utvecklade värmeverket Riskulla till ett kraftvärmeverk var det Mölndals största enskilda miljösatsning
någonsin. Med investeringar i vår anläggning tar vi nu
nästa steg mot ökad hållbarhet.
Välkommen till Mölndal Energi för att få höra om vår energiproduktion och ställa frågor kring hur du som kund eller Mölndalsbo kan hjälpa oss att nå målet om ett hållbart
samhälle. Vi bjuder på fika och det finns möjlighet att gå
en guidad tur på kraftvärmeverket. Anmälan senast måndag 23 mars: anmalan@molndalenergi.se
Arrangör: Mölndal Energi
Plats: Mölndal Energi, Riskullaverket, samling i receptionen/huvudentrén kl 18:00
18.30 De vanligaste myterna kring hållbarhet
Sverige är världsledande på ren energi. Myt eller sanning? Kom och ta reda på hur bra vi är på förnyelsebar
energi. Fri entré
Arrangör: Kållereds bibliotek, Greenpeace, ABF Sydvästra Götaland
Plats: Kållereds bibliotek, Hagabäcksleden 9, Kållered
19-20 Clean food - Ät rent
Hur väljer vi ren mat som är bra för både kroppen och
miljön? Föreläsning av Catharina Benzel, som är hushållslärare, har hälsopedagogisk utbildning samt bred erfarenhet/utbildning inom friskvård. Fri entré. Föranmälan
senast 23/3, tfn 031-99 40 10. Platsantalet är begränsat.
Arrangör: Lindome bibliotek och ABF Sydvästra Götaland
Plats: Lindome bibliotek, Almåsgången 5, Lindome

Onsdag 25 mars
10-16 Second Hand
Secondhandförsäljning av kläder och prylar i Röda Korsets lokal. Kläder som inte kan säljas sys antingen om av
vår sömmerska eller skickas till textilåtervinning.
Arrangör: Röda korset
Plats: Norra Nedanvägsgatan 6A (bakom Statoilmacken
i Åbyområdet)
11-15 Återvinn Gevaliaförpackningar och gamla
skjortor
Margareta Oskarsson sitter i caféet och tillverkar kassar från Gevaliapaket samt göra nya förkläden av gamla
skjortor. Kom och prova du också!
Arrangör: Träffpunkten Centrum
Plats: Café Möllan, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
11-16 Loppis på Torrekullagården
Vi säljer allt möjligt mellan himmel och jord förutom kläder och möbler. Vi har även kaffeservering kl. 11.00-15.00
med bland annat nygräddade våfflor.
Arrangör: Torrekullaprojektet, Mölndals stad
Plats: Torrekullagården, Nyhagenvägen 10, Kållered
12.30-19 Lions second hand-försäljning
Vi säljer diverse smått och gott som smycken, leksaker,

väskor, böcker m m. Lite använt men nytt för dig!
Arrangör: Lions Club Mölndal
Plats: Foajén, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
13-14 Prova på - mjuk, sittande Kundaliniyoga
Välkommen att prova på Kundaliniyoga med Anna Malcus. Yogapasset är anpassat för att du ska kunna göra
övningarna i dina arbetskläder, sittandes på stol. Inga förkunskaper behövs. Vi kommer göra ett mjukt pass, där
alla är välkomna, oavsett tidigare erfarenhet. I Kundaliniyoga mjukar du upp och stärker kroppen samtidigt som
du tränar medveten närvaro och att växla mellan fysisk
aktivitet och avspänning. Ett pass innehåller kroppsställningar, andningsövningar och meditation. Kundaliniyoga
påverkar välbefinnandet positivt och ger dig ökad livskraft
och självkännedom.
Arrangör: Anna Malcus, Medveten yoga
Plats: Annexet, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
13-14 Finn lyckan i olyckan
Finn lyckan i olyckan - hur du som ”gammal” kan förebygga och hantera oförutsedda händelser i livet, samt en
introduktion i hjärt-lung-räddning. Föredrag med Janne
”Brandman” Bergström
Arrangör: Träffpunkten i Kållered
Plats: Träffpunkt Kållered, Streteredsvägen 5, Kållered
13-14 Lunchvisning: Brukat, förbrukat och återbrukat
Välkommen på en visning av Mölndals stadmuseums utställningar, med lite extra fokus på hållbarhet!
Har du föremål eller möbler hemma som gått i arv från
generation till generation? Är ditt hem fyllt av loppisfynd eller sprillans nya prylar? Och när möbler, kläder och andra
grejer går sönder – lägger du energi på att laga dem eller
köper du nytt? Vi tittar på möblerna i utställningen Lyx från
Lindome och vardagsföremålen i Öppna magasinet och
funderar över hur man har gjort förr och hur vi gör idag när
vi brukar, förbrukar och återbrukar våra saker
Arrangör: Mölndals stadsmuseum
Plats: Kvarnbygatan 12, Mölndal
13-16 Hållbar hälsa - prova på och föredrag hos Bräcke
Diakoni Primärvårdsrehab
Välkommen till Bräcke Diakoni Primärvårdsrehab för att
lära dig mer om hur du kan uppnå en hållbar hälsa.
13-14: Testa din balans och styrka.
14: Testa Latin steps (kan bli lite svettigt så bär oömma
kläder)
14.30: Träna dina händer till att må bättre
15: Stressa mindre - en kortare föreläsning om vardagsbalans
Arrangör: Bräcke Diakoni Primärvårdsrehab
Plats: Argongatan 2b, Mölndal
13-16.30 Hållbart arbetsliv
Kom och bli inspirerad av Jan Winroth, lektor vid Högskolan i Väst, och Eva Lindskog Johansson, hälsoutvecklare
i Tanums kommun som delar med sig av forskning och
beprövade erfarenheter om hållbar hälsa i arbetslivet. Det
blir gott om tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi
bjuder på fika. Antalet platser är begränsat. Anmälan via
www.molndal.se - det händer i Mölndal. Varmt välkomna!

Arrangör: HR-avdelningen, Mölndals stad
Plats: Lilla Götafors, Götaforsliden 15, Mölndal
14-16 Second hand för barn och vuxna
Second hand-försäljning av kläder för barn och vuxna. Det
bjuds också på fika med rättvisemärkt te/kaffe och hembakt.
Arrangör: Mariagården
Plats: Krokslättskyrkan, Åbäcksgatan 17
14-18 Lindome second-hand-affär
Second hand-butik i Lindome där alla arbetar ideellt och
allt överskott går till diakonalt/socialt/humanitärt bistånd
lokalt, nationellt eller internationellt. I butiken hittar du kläder, skor, smycken, leksaker, böcker, porslin, husgeråd,
verktyg, skivor mm. Här finns också möjlighet att slå sig
ner i vår möteshörna.
Arrangör: Lindome second hand
Plats: Elementvägen 2, Lindome
15-17 John Holmberg: Välbefinnande som drivkraft
för hållbar samhällsutveckling
10 miljarder lyckliga människor i världen och 70 000 lyckliga människor i Mölndal! Här ställer vi oss frågan hur det
hållbara samhället ser ut. I takt med att våra inkomster
ökar höjer vi också vår energiförbrukning. Men gör det oss
lyckligare? Kan istället välbefinnandet vara själva drivkraften för samhällsutvecklingen?
John Holmberg är professor och vicerektor vid Chalmers
tekniska högskola och forskar om hur samhället kan ställa
om till en hållbar utveckling. Föranmälan för särskilt inbjudna, drop-in i mån av plats.
Arrangör: Mölndals stad, miljösamordning, folkhälsorådet
Plats: Annexet, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
16-17.30 Våfflor och hållbarhet med Miljöpartiets
kommunalråd
Miljöpartiets kommunalråd och Kommunfullmäktigegrupp
bjuder på våfflor, berättar om hållbarhetsarbetet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och svarar på dina
frågor. Har du förslag på hur hållbarhetsarbetet kan utvecklas i kommunen så kan du även lämna dina hållbarhetsförslag i vår förslagslåda!
Arrangör: Miljöpartiet
Plats: Miljöpartiets lokal, Storgatan 33, Mölndal
17-19.30 Öppet hus hos Folkuniversitetet i Mölndal
med föreläsning och fika
Välkomna att besöka Folkuniversitetets lokaler och våra
olika verksamheter. Vi bjuder på en intressant föreläsning
om cirkulär ekonomi och vi kommer att finns på plats och
informera om våra olika verksamheter inom YH-utbildningar, arbetsmarknadsprojekt och folkbildning. Fika bjuder vi
på och fri entré till föreläsningen. Varmt välkomna!
Cirkulär ekonomi: Kan konsumtion bli miljövänlig? Är vi
beredda att utmana våra vanor och kan våra företag vara
lösningen för en hållbar framtid inom planetens gränser?
Cirkulär ekonomi är ett begrepp som det pratas mer och
mer om idag. Grundtanken är att industrin likt naturen kan
skapa kretslopp där material och resurser tas till vara och
används igen och igen. Föreläsare är Emma Petersson,
hållbarhetskonsult.

Arrangör: Folkuniversitetet
Plats: Flöjelbergsgatan 1c, Mölndal
18-20 Det goda samtalet - till ett hållbart liv för både
människa och samhälle
Det goda samtalet bär relationerna mellan oss människor.
Genom goda samtal bärs också samhället i gemenskap
och respekt mellan oss invånare. Vi samtalar om samtal i
Hållbarhetsveckan och alla veckor.
Arrangör: Kyrkorna i Kållered och Kållereds bibliotek
Plats: Kållereds bibliotek, Hagabäcksvägen 9, Kållered
18.30 De vanligaste myterna kring hållbarhet
Sverige är världsledande på ren energi. Myt eller sanning? Kom och ta reda på hur bra vi är på förnyelsebar
energi. Fri entré
Arrangör: Mölndals stadsbibliotek, Greenpeace, ABF
Sydvästra Götaland
Plats: Annexet, Kulturhuset Möllan/Folkets hus

väggar?
Arrangör: Samhällsarbete Lindome, Träffpunkten
Plats: Träffpunkten Lindome, Almåsgången 1, Lindome
12.30-19 Lions second hand-försäljning
Vi säljer diverse smått och gott som smycken, leksaker,
väskor, böcker m m. Lite använt men nytt för dig!
Arrangör: Lions Club Mölndal
Plats: Foajén, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
13-15 Hållbar anhörig 					
En stor del av all vård utförs idag av anhöriga, ett arbete
som kan vara omfattande. Hur gör man som anhörig för
att bevara sin egen hälsa? Anhörigkonsulenterna från
vård- och omsorgsförvaltningen är på plats för att svara
på frågor och guida/lotsa dig rätt.
Arrangör: Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad
Plats: Kulturhuset Möllan/Folkets hus

18-20.30 Miljödisco
Du som är mellan 6-10 år är välkommen till Miljödisco i
Åby. Inträde är gratis!
Ta på dig dina snyggaste festkläder och upplev en händelserik och fantastisk kväll med musik, ekologisk fika,
källsorteringslekar och vinn priser med mera - allt med
miljötema!
Arrangör: Attraktiva Åby
Plats: Gymnastiksalen, lilla Katrinebergsskolan.

Torsdag 26 mars
9-13 Leksaks- och bokbytardag på Ryets öppna
förskola
Barn har i genomsnitt cirka 500 leksaker och många används inte längre. Nu har du möjlighet att göra något bra
för miljön och kul för ditt barn. På Ryets Öppna Förskola
kan du lämna in barnböcker och leksaker och byta till dig
något nytt. Du får en knapp för varje inlämnad leksak eller
bok, som du använder vid bytet. Du får gärna lämna utan
att byta också. Vi ser till att det kommer vidare till behövande barn. Har du några frågor så kontakta Eva-Britt på
telefon: 0707-690696.
Arrangör: Ryets öppna förskola
Plats: Rygatan 12 (Gamla Ryetskolan), Mölndal.
11-15 Återvinn Gevaliaförpackningar och gamla skjortor
Margareta Oskarsson sitter i caféet och tillverkar kassar från Gevaliapaket samt göra nya förkläden av gamla
skjortor. Kom och prova du också!
Arrangör: Träffpunkten Centrum
Plats: Café Möllan, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
12-15 Workshop Tunnelkonst
Välkommen till en eftermiddag i kreativitetens tecken!
Släpp loss och lek tillsammans med färg och form! Kom
med ideer, synpunkter och förslag till den planerade målningen av tunneln mellan Tåbro och Kyrkängen. En sällsynt chans att direkt få vara med och påverka hur det
offentliga utrymmet ska gestaltas! Vad vill du se på dina

13-15 Fika med din politiker
Ta chansen att träffa Mölndals ledande politiker. Kom och
fråga om hållbarhet, Vision Mölndal 2022 eller något helt
annat. På plats i kaféet i Kulturhuset Möllan/Folkets hus
finns kommunalråden Marie Östh Karlsson (S), Stefan
Gustafsson (S), Ulrika Frick (MP), Hans Bergfelt (M), och
Marcus Claesson (FP). Vi bjuder på kaffe och bulle!
Arrangör: Mölndals stad
Plats: Café Möllan, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
13-19 Second Hand
Second hand-försäljning av kläder och prylar i Röda Korsets lokal. Kläder som inte kan säljas sys antingen om av
vår sömmerska eller skickas till textilåtervinning.
Arrangör: Röda korset
Plats: Norra Nedanvägsgatan 6A (bakom Statoilmacken
i Åbyområdet)
14-14.45 Engagera dig som Volontär i Mölndal
Gör något roligt och hållbart på din fritid! Engagera dig
frivilligt och dela med dig av dig själv och dina erfarenheter. Volontärsamordnaren från Volontär i Mölndal informerar om hur du kan bli volontär och göra skillnad.
Arrangör: Mölndals stad, vård- och omsorgsförvaltningen
Plats: Aktiviteten, stora konferensen
14-16 Öppet hus hos ABF Sydvästra Götaland
Varmt välkomna till ABF! Vi berättar om vår verksamhet
och bjuder på ekologiska kakor och kaffe!
Arrangör: ABF Sydvästra Götaland
Plats: Kulturhuset Möllan/Folkets hus

15-21 Allt är inte GULD som glimmar! Farliga ämnen i
varor: vågar och vill du veta vad dina varor innehåller?
Vet du att konsumenter har rätt till information om vad en
vara innehåller? När konsumenter börjar fråga om varorna
innehåller farliga ämnen blir företagare eller leverantörer
mer medvetna om att de måste hålla koll på innehållet
i sina varor. Vi erbjuder en unik möjlighet att få reda på
metallinnehållet i varor som ni tar med er hemifrån eller
från din butik om du driver ett företag. Du får även tillfälle
att prata med miljöförvaltningens personal och lyssna på
när vi berättar om vår verksamhet och hur vi arbetar för
att förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras.
15-21: Analys av besökarnas varor
16-17.15 och 19-20.15: Miljöförvaltningens roll och uppdrag - tillsyn, kemiska produkter, giftfri förskola, kontroll av
hårfärgningsprodukter, smycken i detaljhandel, informationskravet och kemikalielagstiftningen
Arrangör: Mölndals stad, miljöförvaltningen
Plats: Fullmäktigesalen i Mölndals stadshus
17-18 Förfilm: Framtidens mat				
Som intropass till kvällens seminarum ”Matproduktion
i Mölndal: En framtidsfråga?” visar vi filmen Framtidens
mat, som handlar om situationen för bönder och matproducenter i kranskommunerna till Göteborg. Under
vilka förhållanden jobbar dagens bönder, och vad krävs
för att vi ska kunna öka den lokala matproduktionen.
Arrangör: Studiefrämjandet
Plats: Bibliotekslabbet, Brogatan 32, Mölndal

samt handledning med mera.
Arrangör: S:t Lukasföreningen
Plats: Annexet, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
18-20.30 Matproduktion i Mölndal: En framtidsfråga?
Välkomna till en helkväll om matproduktion i Mölndal. Vill
vi ha den sådan? Och varför är frågan viktig egentligen?
18 Har vi mat på bordet om oljekranarna stryps?
Om relationen mellan vår matproduktion och tillgången på
fossila bränslen. Ola Petterson från Institutet för Jordbrukoch Miljöteknik, berättar om rapporten Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel – möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi och hur beroende vår
matproduktion är av fossil energi.
18.30 Maten och jordbruksmarken – Leif Lithander Naturhistoriska Museet & Naturskyddsförening, om hur frågan
om att bygga eller inte bygga på jordbruksmark hanteras
i Mölndal
19 Tillsammansodlingen – Lokalt exempel på småskalig
grönsaksproduktion och självförsörjning tillsammans.
19.30 Panelsamtal – föreläsare och lokala politiker samtalar om matproduktion i Mölndal. Har kommunen en strategi i frågan? I så fall hur ser den ut? Och om inte bör man
ha det? Grannkommunen Göteborg har t.ex. givit ett jordbruksuppdrag åt Fastighetskontoret och stöder uppstarten
av kvartersodlingar.
Arrangör: Studiefrämjandet och Tillsammansodlingen i
Mölndal
Plats: Bibliotekslabbet, Brogatan 32, Mölndal

17-19 Språkcafé					
Varannan torsdag är det språkcafé på Café Möllan. Här
har du möjlighet att på ett informellt och lustfyllt sätt träffa nya kontakter och öva dig på svenska där samtalet är
det centrala. Du som talar svenska, vill du vara med och
hjälpa till och dela dina kunskaper och erfarenheter? Vi
har lek och pysselhörna för barn. Språkcaféet är gratis.
Arrangör: Studieförbundet vuxenskolan, Mölndals stad
Plats: Café Möllan, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
17.30-18.30 Camino: Du sköna nya värld		
Johanna Stål är Caminos visionsrika chefredaktör. I sin
föreläsning tar hon med oss på en resa bort från dagens
ohållbara system och livsstilar in i en framtid där människor och natur mår bra. Hur ser resan dit ut? Vilka val har vi
gjort på vägen? Och hur ser framtiden ut? Vad äter vi, hur
försörjer vi oss och vilka affärsmodeller har vi utvecklat?
Hon har inte svar på alla frågor, men kan visa hur
en önskvärd framtid skulle kunna se ut och vilka steg som är nödvändiga att ta för att komma dit.
Vägen dit går via några hållbarhetstrender som redan nu
håller på att förändra världen. Hon lyfter dessutom fram exempel på hur design kan eliminera skräp som koncept och
svarar på frågor som ”varför är ordet hållbar utveckling ointressant?” och ”varför är myror mer effektiva än människor?”
Arrangör: Mölndals stad, miljöförvaltningen
Plats: Kulturhuset Möllan/Folkets hus
18-19.30 Psykisk hälsa och ohälsa i vår tid
S:t Lukasföreningen berättar om psykisk hälsa/ohälsa och
behandlingsformer inom psykoterapi; individuellt och i par

18-21 Från bruk till återbruk - textil
Workshop med Kvarnbyns handpappersbruk/Mölndals
Kvarnby. Textil Klädlump blir nya plagg
Arrangör: Kvarnbyns handpappersbruk/Mölndals Kvarnby
Plats: Norra Forsåkersgatan 4, Mölndal
18.30-20.30 Trädgårdscafé – Tema Trädgård för en
hållbar livsstil
Trädgårdsnätverket i Mölndal samlar trädgårdsentusiaster
och odlare i hela kommunen sedan 2007. Varje år genomförs plantbyten, trädgårdscirklar och olika trädgårdsbesök.
Här bjuder vi in till trädgårdscafé i Långåkers hembygdsgård i Kållered. Vi startar upp trädgårdssäsongen med
härligt trädgårdsprat! Vi inleder med tre korta inspirationsföredrag på temat trädgård för en hållbar livsstil. Kaffe och
kakbuffé till självkostnadspris. Ta gärna med dig fröer så
kan vi byta med varandra!

Föranmälan: Linda Vikgren, linda@vikgren.com, senast
23 mars.
Arrangör: Trädgårdsnätverket i Mölndal
Plats: Långåker hembygdsgård, Långåkersvägen 14,
Kållered

Fredag 27 mars
9-13 Leksaks- och bokbytardag på Ryets öppna förskola
Barn har i genomsnitt cirka 500 leksaker och många
används inte längre. Nu har du möjlighet att göra något bra för miljön och kul för ditt barn. På Ryets Öppna
Förskola kan du lämna in barnböcker och leksaker och
byta till dig något nytt. Du får en knapp för varje inlämnad leksak eller bok, som du använder vid bytet. Du
får gärna lämna utan att byta också. Vi ser till att det
kommer vidare till behövande barn. Har du några frågor så kontakta Eva-Britt på telefon: 0707-690696
Arrangör: Ryets öppna förskola
Plats: Rygatan 12 (Gamla Ryetskolan), Mölndal.
10-12 Second hand för barn och vuxna
Second hand-försäljning av kläder för barn och vuxna. Det
bjuds också på fika med rättvisemärkt te/kaffe och hembakt.
Arrangör: Sensus, Mariagården
Plats: Krokslättskyrkan, Åbäcksgatan 17, Mölndal
11-13 Fika hos Mariagårdens barn- och familjeverksamhet och second hand
Mariagårdens barn- och familjeverksamhet och secondhand (barnkläder) bjuder på rättvisemärkt kaffe och te.
Välkommen!
Arrangör: Svenska Kyrkan Fässberg, Sensus
Plats: Pedagogen Park, Prästgårdsgatan 26, Mölndal
12-13 LunchQuiz på café Möllan – tema hållbarhet
Passa på att utmana dina vänner eller kollegor och vinn
fina priser. Tema blir hållbarhet. Max fyra personer i varje
lag. Blandade frågor med olika svårighetsgrader. Föranmälan senast 26/3, tfn 031-315 16 00. Fri entré.
Arrangör: Stadsbiblioteket, vård och omsorgsförvaltningen
Plats: Café Möllan, Kulturhuset Möllan
14.30-16 Filmvisning - Bikes vs Cars
Cykeln - ett fantastiskt verktyg för förändring. Aktivister
och städer över hela världen rör sig mot ett nytt system.
Men kommer de ekonomiska krafterna tillåta det?
Bikes vs Cars är en helt ny dokumentärfilm av Fredrik Gertten, regissören bakom BANANAS! och Big Boys
Gone Bananas!. Filmen undersöker och ifrågasätter det
dagliga världsomspännande dramat vi kallar trafik.
Gratis! Biljetter hämtas i Hållbarhetsveckans infodisk i foajén till Kulturhuset Möllan fr.o.m. måndag. Begränsat antal
- först till kvarn!
Arrangör: Mölndals stad och ABF Sydvästra Götaland
Plats: Biograf Möllan, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
15.30-17 Filmvisning - Earthlings
En dokumentärfilm om människans syn på djur och hur vi

behandlar dem.
Arrangör: Lena Urban
Plats: Annexet, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
15.30-17.30 Ljusutdelning i Mölndals centrum
Lördag 28 mars kl 20.30-21.30 är det Earth Hour, världens
största klimatmanifestation. Visa att du bryr dig! Släck ljuset för klimatet och tänd ett stearinljus. På fredag eftermiddag delar vi ut ljus till dig som deltar i manifestationen.
Arrangör: Mölndals stad, Attraktiva Åby, Samhällsarbete
Bifrost
Plats: Mölndals centrum, gågatan
17.30-18 Välkommen till Lions - en organisation som
förändrar världen
Finn glädje och gemenskap i att hjälpa andra!Lions är en
världsomspännande organisation som på många olika sätt
lyckas förbättra livsvillkoren för människa och natur. Kom
på en fika och låt oss berätta hur! Kanske du vill vara med?
Arrangör: Lions Club Mölndal
Plats: Annexet, Kulturhuset Möllan/Folkets hus

Lördag 28 mars
11-12 Sänk stressen och minska huvudvärken med yoga
Högt tempo i livet? Svårt att sova? Svårt att släppa tankarna på jobbet när du kommer hem? Lider du av spänningshuvudvärk eller andra spänningsrelaterade besvär?
Anna Malcus håller en introduktion kring hur du kan öka
ditt välbefinnande genom att använda tekniker inom Kundaliniyoga och meditation, t.ex. mindfulness. Du får lära
dig både grundläggande teori och några praktiska övningar, som du kan använda i vardagen. Tillfället är anpassat
för att du ska kunna delta i dina vanliga kläder, sittandes
på stol.
Arrangör: Anna Malcus, Medveten yoga
Plats: Kållereds bibliotek, Hagabäcksleden 9, Kållered
11-13.45 Återvinning 2.0
Elektronikpyssel med sopor och dioder.
Arrangör: Fraktalfabriken, Collaboratory och Mölndals
stadsbibliotek
Plats: Annexet, Kulturhuset Möllan/Folkets hus
11-14 Second hand och vårbasar
Vårbasar med lotterier, kaffe och hembakat. Dessutom
rea på secondhandförsäljning av kläder och prylar i Röda
Korsets lokal. Kläder som inte kan säljas sys antingen om
av vår sömmerska eller skickas till textilåtervinning.
Arrangör: Röda korset
Plats: Norra Nedanvägsgatan 6A (bakom Statoilmacken
i Åbyområdet)
11-14 Testkör Mölndals elbilspool
Vill du också köra bil utan utsläpp? Gå med i Mölndals
elbilspool som drivs av Move About. Kom till torget i Mölndals centrum och testkör bilarna och få svar på alla dina
frågor!
Arrangör: Move About och Mölndals stad
Plats: Alberts torg, Mölndal

11-14 Cykelköket – mekarverkstad		
Ta med din cykel och lär dig meka! Två ”köksmästare” från Cykelköket i Göteborg hjälper dig fixa eller fräscha upp din cykel. Reservdelar, slangar, vajrar och
verktyg finns för enklare service och åtgärder. Cykelköket berättar även om sin verksamhet och hur man
kan göra för att komma igång med sitt eget cykelkök!
Arrangör: Cykelköket, Mölndals stad
Plats: Bibliotekslabbet, Brogatan 32, Mölndal

11-15 Provkör elcykel!
Elcykeln har nu kommit till Sverige och tagit en självklar
plats i morgontrafiken. Att snabbt och bekvämt transportera sig från a till b med cykel utan svett, motvind eller
uppförsbackar är nu verklighet. Kom och prova på olika
elcyklar. Upplev skillnaden mellan olika motorplacering,
sensorteknik och prisklasser. Hitta den elcykel som är perfekt för dig! Välkommen!
Arrangör: Sportson
Plats: Bibliotekslabbet, Brogatan 32, Mölndal
11-15 Från bruk till återbruk - fibrer
Workshop med Kvarnbyns handpappersbruk/Mölndals
Kvarnby. Dagstidningar blir bärkassar på japanskt vis.
Arrangör: Kvarnbyns handpappersbruk/Mölndals
Kvarnby
Plats: Norra Forsåkersgatan 4, Mölndal
11-16 Vill du börja odla med Tillsammansodlingen?
Vi är ett ekologiskt jordbrukskooperativ i Rävekärr/Mölndal
som odlar tillsammans för en mer hållbar värld. Träffen
är för alla som funderar på att bli medlemmar hos oss. Vi
berättar om föreningen och hur det är att vara medlem.
Sedan blir det lunch tillsammans (ta med matlåda) och
på eftermiddagen kan alla vara med i odlingsarbetet och
testa på att gräva, rensa, bygga eller vilken aktivitet det då
blir. Det är bra att ta med oömma kläder, mat och vatten.
Arrangör: Tillsammansodlingen
Plats: Kungsbackavägen vid busshållplatsen Pilekrogen
12-15 Loppis i Bifrost
Kom och fynda! Du som har saker hemma som ligger och
skräpar eller som inte kommer till användning - nu finns
det tillfälle för dig att gratis komma hit och få sålt det! Det
finns begränsat med bord så det är först till kvarn som
gäller: Maila oss på: bifrostprojektet@gmail.com senast
den 18 mars. Under loppisen säljs även ekologiskt fika!
Under loppisen delas ljus ut som en del av Earth hour.

Arrangör: Samhällsarbete Bifrost
Plats: Vetekornsgatan 2 B, Mölndal
13-15.30 Odlingsinspiration i Åby – Ekologisk odling
i litet format
I vår omvandlas Gärdesplan i Åby till en plats för odling
och social samvaro. Lär dig hur du odlar i pallkragar och
bänkar för största möjliga avkastning. Första timmen går vi
igenom vikten av att ha en levande jord med ett rikt mikroliv och hur det är en förutsättning för en god avkastning av
grönsaker av högsta kvalitet. Andra timmen får du massor
av praktiska tips om planering och sortval, plantuppdragning, beredning av jorden, sådd och utplantering, hantering av ogräs, vattning, odling i kruka etc. I slutet blir det
också utrymme för frågor. Föreläsare är Åke Wikström.
Arrangör: Mölndals stad och Attraktiva Åby
Plats: BRF Korndahls föreningslokal, Ridspögatan 1,
Mölndal
13-16 Bytardag/Loppis/Fair Trade Eco Café
Låna ett bord i Korskyrkans lokal och dela med dig eller
sälj saker du inte behöver. Korskyrkan ger sin syn på hållbarhet och andra frågor och Sunflower design säljer varor
av bl.a. återanvända textilier vilket möjliggör hållbar utveckling. Fair Trade ekologiskt fika finns till självkostnadspris. Föranmälan krävs: kontakt@korskyrkan-molndal.se
senast torsdagen 27 mars - först till kvarn.
Arrangör: Korskyrkan, Sensus
Plats: Krokslättsgatan 10, Mölndal
14-15 Cykellogistik med Pling Transport
Pling Transport berättar om sin cykellogistikverksamhet och
erbjuder provkörning av deras senaste fyrhjuliga lastcykel.
Arrangör: Pling Transport
Plats: Bibliotekslabbet, Brogatan 32, Mölndal
14-16 Westcoast Slow Roll
Rulla med på premiärturen för Westcoast Slow Roll!
Vårt mål är att skapa tillfälle för människor att mötas. Och att göra vår stad lite vackrare. På två hjul glider vi runt i Mölndal och ser vår stad på ett nytt sätt.
En ledare visar vägen, vi håller ihop hela tiden och tar
oss fram i ett skönt tempo på vägar och stigar som du
kanske inte tidigare besökt på det här trivsamma sättet.
Cykla är nästan lika universellt som ett leende och erbjuder ett fantastiskt sätt att förena oss och våra stadsdelar. Använd vilken cykel du vill, men se till att den är i
gott skick innan starten. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper eller vara tränad. Ta gärna med
snacks och dryck och kanske en extra innerslang, om
punkteringen skulle vara framme. Vi rekommenderar
att alla bär hjälm. Slow Roll är som en familj – inkluderar människor från olika åldrar och med olika erfarenheter. Häng med du också – på ett sakta rull genom stan…
Arrangör: Westcost Slow Roll
Plats: Bifrost grusplan, Mölndal
15-17 Kom igång att odla ekologiskt
Att laga mat med sina egna ekologiska grönsaker är en
fantastisk känsla. Egenodlat smakar bäst! Några små
frön, som ger giftfri mat på bordet och så slipper du åka
och handla så ofta! Linda Vikgren berättar om principerna

hur du sköter din trädgård ekologiskt och om hur du kan
börja odla grönsaker i liten skala med hjälp av pallkragar.
Du får många tips om vilka grönsaker som är bra att börja
med! Välkomna!
Arrangör: Samhällsarbete Lindome och ABF Sydvästra
Götaland
Plats: Träffpunkten Lindome, Almåsgången 1, Lindome

karna runt i sitt hus på Snöhöjdsbacken 13.
Visning i 20 minuter, sedan tipspromenad och fika för den
som vill. Den fantastiska BehovsBoBoxen som första pris!
Föranmälan till 0704-67 70 04 eller molndal@folkpartiet.
se. Grupper om max 8 personer.
Arrangör: Folkpartiet Liberalerna
Plats: Snöhöjdsbacken 13, Mölndal (Toltorpsdalen)

19-22 Earth Hour-middag på Gunnebo
Den sista lördagskvällen i mars släcks den elektriska belysningen över stora delar av jorden. I Gunnebo Kaffehus
och Krog kan du avnjuta en fyrarättersmeny tillagad helt
utan elektriska hjälpmedel, i vedugn och över öppen eld, i
skenet av levande ljus. Pris: 550 kr/person, dryckespaket
380 kr/person. Endast föranmälan. Boka bord på tel. 031334 16 00.
Arrangör: Gunnebo Slott och Trädgårdar
Plats: Christina Halls väg, Mölndal

11-15 Från bruk till återbruk - papper
Workshop med Kvarnbyns handpappersbruk/Mölndals
Kvarnby. Japansk pappersvikning Origami, Journalpapper
blir användbara askar, lådor och boxar.
Arrangör: Kvarnbyns handpappersbruk/Mölndals
Kvarnby
Plats: Norra Forsåkersgatan 4, Mölndal

20.30-21.30 Earth Hour
Världens största miljömanifestation då hundratals miljoner
människor världen över visar sitt engagemang för klimatet
genom att släcka ljuset under en timme. Earth Hour är en
viktig signal till politiker om att ta klimatförändringarna på
allvar. Släck ljuset och gör något mysigt! Mölndals stad
släcker bland annat delar av gatubelysningen och stadshuset.
Arrangör: WWF
Plats: Runt om i världen

Söndag 29 mars
10-14 Loppis i Kållered
En vanlig, hederlig loppis i Kållered. Fika finns också. Du
är välkommen hit med grejer och prylar som du vill sälja.
Det är gratis att låna ett bord och att sälja. Blir församlingshemmet fullt kommer det, vid fint väder, finnas möjlighet att ha loppisen utomhus. Om du vill boka bord: mejla
namn och telefonnummer till kalleredprojektet@gmail.
com eller ring Erik Rimsten 0733 – 68 65 23, senast 26/3.
Säljare ska vara på plats vid församlingshemmet kl. 9.15.
Arrangör: Samhällsarbete Kållered, Svenska kyrkan Kållered
Plats: Församlingshemmet, Våmmedalsvägen 16,
Kållered
10-15 Besök ”Världens smartaste villa” i Mölndal!
Är det möjligt att minska kostnaderna för inköpt energi och
effekt med 85% i en villa? Anders Kjellström visar besö-

11-15 Loppis i Lindome
Nu är det äntligen dags för den efterlängtade loppisen i
Lindome. Precis som förra året har vi valt att återliva loppisandan och vill mer än gärna att så många som möjligt
kommer för att göra denna dag lika rolig eller till och med
ännu bättre än förra året. Ta med dina barn, morföräldrar,
vänner och ett stort leende på läpparna så kommer söndagen att bli hur bra som helst. Kom och fynda!
Kontakt till Lindomeprojektet: 0768-984522.
Arrangör: Samhällsarbete Lindome
Plats: Träffpunkten (gamla Bio Etage) Almåsgången 1,
Lindome
13 och 14 Någon har landat i grönsakslandet!
Interaktiv barnteater om jorden, vilka vi är som finns på
jorden och hur ett litet frö kan bli en stor planta. Rymdvarelsen Q14 får hjälp att förstå sambanden. Ca 6-12 år.
Arrangör: Gunnebo slott och Trädgårdar
Plats: Köksträdgården på Gunnebo, Christina Halls väg
13-16 Greggereds byalag
Greggered med omnejds byalag bjuder in till Naturdag,
söndagen den 29 mars. Författaren Kajsa Karlsson tar
oss med till Finnebäcken. Naturvetaren Lauri Grangrund
bjuder på te från naturen och surdegsbröd i Kapellet efter
visningen. Alla hjärtligt välkomna!
Arrangör: Greggereds byalag
Plats: Samling vid Greggereds Kapell, Holmavägen 1,
Lindome, klockan 13.00

Visste du att...
Mölndals stad satsar på ekologisk
mat i skolor, förskolor och
äldreboenden.
Under hela Hållbarhetsveckan
kommer matsedlarna dessutom
att vara särskilt klimatsmarta!

Vi sponsrar Hållbarhetsveckan:
Forsåker – från pappersbruk till modern stadsdel!
Forsåker är namnet på den nya stadsdel som växer fram från
det gamla industriområdet i Mölndal. Forsåker ska omvandlas
från industrimark till en av de mest spännande stadsmiljöerna
i Göteborgsregionen och bidra till en dynamisk och hållbar
utveckling av centrala Mölndal med närmare 3000 lägenheter
och tusentalet arbetsplatser. Mölndala Fastighets AB är det
kommunala bolaget som leder utvecklingen av Forsåker.
Hur ser visionerna och planerna ut för Forsåker? Besök gärna
vår hemsida www.forsåker.se för mer information om projektet!
Gunnebo Slott och Trädgårdar är en 1700-tals-anläggning
som är öppen för alla året runt. Ett av Gunnebos kärnvärden är
Hållbar utveckling med ekologisk inriktning och som besökare
märker man det framför allt i restaurangen, som har den högsta
KRAV-certifieringen och där 90 procent av allt som serveras är
ekologiskt. Menyerna utgår alltid från säsongens råvaror, med
fisk och kött som tillbehör.
Gunnebos trädgårdar är KRAV-certifierade och som besökare
kan man uppleva att trädgårdsmästare och övriga hantverkare
på Gunnebo strävar efter att arbeta med metoder som står för
långsiktig hållbarhet.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.
Gör som vi - källsortera!
Vi är ett kommunalt bostadsbolag som brinner för att bli en bättre
värd i Mölndal. Det gör vi bland annat genom ett stort engagemang
för miljöfrågor där vi både arbetar hårt för att leva upp till vår ISOcertifiering och genom att delta i Hållbarhetsveckan samt andra
event som belyser miljöfrågor.

Mölndal Energi - Nära och enkelt med passion för miljön
Vi erbjuder prisvärd energi som är åtkomlig för alla, med säker
och stabil energiproduktion som är miljömässigt hållbar.

Vi medverkar i Hållbarhetsveckan:

Folkhälsorådet
	
  

