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Inbjudan att delta i projektgruppen för Hållbarhetsveckan i Mölndal 2016
Under Hållbarhetsveckan i Mölndal synliggörs lokala initiativ och medvetenheten kring hållbar
utveckling ökas – för oss och för framtida generationer. I april 2016 anordnas Hållbarhetsveckan
för tredje gången. Vill ni vara med?
Den första Hållbarhetsveckan i Mölndal hölls i mars 2014. Det började som ett samarbete kring
en seminarieserie och växte till en större samverkan mellan många organisationer med ett syfte
att skapa aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. Under
Hållbarhetsveckan 2015 arrangerades över 100 programpunkter! Tanken är att konkretisera delar
i Mölndal Vision 2022 och att svara på de utmaningar samhället står inför. Tillsammans testar vi
lösningar som bidrar till en miljömässigt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar levnadsmiljö. Vi
vill lyfta fram de goda idéer som finns och är igång i Mölndal. Erfarenheterna från tidigare
Hållbarhetsveckor i Mölndal finns att läsa i rapporter som hittas på www.hallbarhetsveckan.se.
Hållbarhetsveckan har egentligen obegränsat med medarrangörer. Lokala föreningar, företag,
kommunala verksamheter och bolag, församlingar, politiker och privatpersoner bidrar med
evenemang och idéer med hållbar utveckling som röd tråd. De inbjudande organisationerna var
2015 ABF Sydvästra Götaland, Folkuniversitetet och Mölndals stad. De utgör en projektgrupp
som står för samordning och marknadsföring, och ansvarar för veckan som helhet.
Nu kraftsamlas inför 2016 års Hållbarhetsvecka. För att hela tiden utvecklas och få en ännu
bättre och bredare vecka bjuds fler organisationer in att stå bakom veckan och ingå i
projektgruppen. Ett sådant engagemang innebär att delta i planeringen, sprida initiativet och bidra
i det konkreta arbetet. Och en massa roliga erfarenheter, förstås! Vi bedömer att en representant
i projektgruppen behöver lägga totalt 1-2 h/v under nov-dec och ca 3 h/v under januari till april.
Vi söker också finansiering för Hållbarhetsveckans gemensamma kostnader, såsom tryck och
utskick av programblad. Var och en i projektgruppen bidrar om möjligt till denna budget utifrån
egen förmåga.
Vi hoppas att ni vill arbeta tillsammans med oss för att förstärka Hållbarhetsveckan och överträffa
tidigare succéer!
Första mötet för Hållbarhetsveckan är den 22 oktober. Då kommer vi som varit med tidigare
även att informera om vad deltagandet kan innebära.
Med hopp om gott samarbete,
Lisa Järner, miljösamordnare Mölndals stad, lisa.jarner@molndal.se
Suzanna Tanev, verksamhetsledare ABF Sydvästra Götaland, suzanna.tanev@abf.se

