PROGRAM

Invigning
Missa inte Hållbarhetsveckans festliga invigning!
Lördag 21 april 11.00, vid stadsbibliotektet.
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 orga
nisationer som syftar till att skapa aktiviteter, mötesplatser, tankar
och disskusioner kring hållbarhet.
I årets program för hållbarhetsveckan har många olika verksam
heter, organisationer, företag och aktörer medverkat. Här bjuds
på ett program med både bredd och djup. Allt är gratis om det
inte står något annat i evenemanget.

Hoppas du kan hitta något som lockar dig!

Hållbarhetsveckans informationsdisk
Om du har några frågor kring hållbarhetsveckan eller funderingar kring
hållbarhetsfrågor i allmänhet så finns projektgruppen bakom
arrangemanget på plats i stadsbiblioteket måndag till fredag ca 11.00-18.00
och lördag 11.00-15.00.
Hållbarhetsveckans projektgrupp består av ABF Sydvästra Götaland
och Mölndals stad.

Aktuell info finns på www.hallbarhetsveckan.se

11.00- Invigning av Marie Östh Karlsson (S), kommun

styrelsens ordförande.Mölndal diplomeras som Fairtra
de City av generalsekreteraren för Fairtrade Sverige.
Ungdomar frågar politiker om hur de vill arbeta för ett
hållbart Mölndal. Musikunderhållning.

13.00- Vad innebär Fairtrade? En föreläsning av gene
ralsekreteraren för Fairtrade Sverige, inkl chokladprov
smakning och kaffe.

Under dagen:

Träffa Fairtrade-bananerna som delar ut frukt till barnen
och ta en kopp gratis Fairtrade kaffe. Träffa Miljöhjäl
tarna, som lär barnen sortera rätt. Gå på minimässa
i stadsbiblioteket (med bostadsnära odling, Agenda
2030, FN-föreningen, miljöförvaltningen, Fairtrade, för
skolornas arbete om identitet och Hållbarhetsveckans
informationsdisk) Gör din egen hudkräm. I stadsparken
finns ansiktsmålning och hoppborg och barnen kan till
verka ett humlebo i Barnens Byggskola. Du kan också
fynda på Mölndalsbostäders innerstadsloppis.

Hjärtligt välkommna!

Second hand Miljöfyndet
När:
Plats:

21-22/4, 25/4 & 28-29/4, 9.00-19.00
Fullblodsgatan 8A

Returum second hand
När:
Plats:

21-22, 28/4, 10.00- 16.00, 23- 27/4, 10.00-18.00,
OBS! 25/4 10.00-20.00
Götaforsliden 17

När:
Plats:
Tillgänglighet:

21/4, 25/4 & 28/4, lör. 11.00-14.00 ons.
13.00-18.00
Pingstkyrkans biståndscenter Mölndal
Secondhand, Södra Ågatan 10
Rullstolsanpassat

Mölndalsbostäders innerstadsloppis
När:
Plats:
Tillgänglighet:

Evenemangen i programmet är ordnade i dessa grupper:
Loppisar, secondhand och byten
Föredrag seminarier
och workshop
Prova på, visningar
och öppet hus

Utställning och infor
mation
Övrigt

21/4, 11.00-15.00
Utanför Mölndals stadsbibliotek
Utomhus

Lindome second hand
När:
Plats:
Tillgänglighet:

21/4,28/4, 10.00-18.00, 24/4, 14.00-18.00
Elementvägen 2, Lindome
Rullstolsanpassat förutom toalett

Loppisar, second-hand och byten

Försäljning second-hand

Bokutförsäljning på biblioteken

När:
Plats:
Tillgänglighet:

23/4-28/4, under bibliotekens öppettider
Lindome bibliotek Kållereds bibliotek
Rullstolsanpassat Rullstolsanpassat

Bytardag under cykeldagen
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

22/4, 10.00-14.00
Stadshusplanen, Göteborgsvägen 11-17
Utomhus
Mölndals stad

Butiken Forma
När:
Plats:

Loppis
När:
Plats:

Tillgänglighet:
Arrangör:

23-27/4, 10.00-15.00
Bergmansgången 3

23/4-27/4, 10.00-14.30
Handtagets dagligverksamhet, Östra
Lindomevägen 9, Lindome
Rullstolsanpassat
Handtagets dagligverksamhet

Konsumera hållbart
Vad vi väljer att köpa påverkar oss själva
och andra människor, djur, natur och hela
ekosystem. Det påverkar våra barn och
barnbarns möjlighet till en bra framtid. Att
t.ex. handla second hand sparar både peng
ar och miljö.

Loppis, bok- och leksaksbytardag i Lindome
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

28/4, 10.00-12.00
Mötesplats Lindome, Almåsgången 1
Rullstolsanpassat
Mötesplats Lindome

Frö- och sticklingbyte/klädbyte
Frö- och sticklingbyte - ta med fröer och/eller sticklingar
och byt med varandra. Även klädbytardag. Insamling av
odlingsredskap, odlingstillbehör och 1,5 liter petflaskor (till
ett växthus).
När:
28/4, 11.00-17.00
Konstkollektivet, Pixbovägen 5
Plats:

Bakluckeloppis
Second hand Röda Korset Mölndal
När:
Plats:

25/4, 10.00-16.00 & 26/4, 13.00-19.00
Mötesplats Kupan, Norra Nedanvägsgatan
6A, Mölndal

På konstkollektivets odlar- och klädbytesdag anordnas
backluckeloppis. Säljplatser 100 kr/st som går till klass 6 i
Glasbergsskolans klassresa.

När:
Plats:
Anmälan:
Arrangör:

28/4, 11.00-14.00
Konstkollektivet, Pixbovägen 5
För säljare: carinah373@gmail.com (begränsat antal)
Klass 6 i Glasbergsskolan

Loppisar, second-hand och byten

Lindome och Kållereds bibliotek kommer under veckan ha
försäljning av utgallrade böcker, DVD och CD. Passa på!

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att
motverka fattigdom och stärka människors inflytande och
handlingskraft - med syfte att skapa förändring och utveck
ling. Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade
Sverige berättar om varför det är viktigt att välja Fairtrade.
Provsmakning av Fairtradechoklad och kaffe.

När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

21/4, 13.00-14.00, inkl. kaffe
Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat & hörslinga
Fairtrade Sverige & Mölndals stad

Cafékväll – Tro, hopp & kärlek
Har religion något med klimatet att göra? Vad innebär miljö
rättvisa ur ett kristet perspektiv? Kan tron ha några svar på
miljöutmaningarna? Korskyrkan i Krokslätt bjuder in till en
kväll på temat tro och miljö. Erika Stacke från den kristna
miljöföreningen God jord delar några tankar om tro, hopp
och kärlek till planeten. Runt fikaborden samtalar och funderar
vi tillsammans.

När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

22/4, 18.00-20.00, inkl. fika
Korskyrkan, Krokslättsgatan 10
Rullstolsanpassat & hörslinga
Korskyrkan i Krokslätt & Studieförbundet
Bilda

Hållbarhetsfrukost – ungas inflytande
Kom och starta dagen med oss! Idag berättar samordnare för
ungas inflytande om Mölndals arbete med att öka ungas infly
tande i sin vardag, och i samhället.
23/4,
8.00-8.45, inkl. kaffe och fralla
.
När:
Kulturhuset Möllan
Plats:
jessica.dahlstrom@molndal.se, anställda i
Anmälan:
staden anmäler sig via kommunkalendern
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Arrangör:
Mölndals stad

Sopplunch och workshop –ett hållbart
centrum för Life science i Åbro
Tomten strax söder om AstraZeneca kommer om bara några
år se helt annorlunda ut. Arbetet med att utveckla ett levande,
attraktivt och hållbart life science-kluster pågår för fullt. Vill
du vara med och påverka områdets framväxt? Välkommen
på sopplunch och workshop i vårt Open Lab och prata med
representanter från Mölndals stad, projektets arkitekter,
socionom och VD om hur vi skapar ett socialt och levande
område. Vi skapar staden tillsammans!
När:
Plats:
Anmälan:
Arrangör:

23/4, 12.00-13.00
Open Lab, Kråketorpsgatan 12
Senast 19 april till johanna@nextstep.se
GoCo Gothenburg AB & Mölndals stad

Återbruk – vad kan man göra med en
toarulle?

En annorlunda utställning om vad man kan göra med bland
annat toarullar. De hamnar allt som oftast direkt i återvinningen,
men här får du tips på hur du kan förvandla rullarna och
återanvända dem i din vardag.
När:
23/4, 13.00-15.30
Plats:
Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat
Tillgänglighet:
ABF Sydvästra Götaland
Arrangör:

Föredrag, seminarier & workshop

Det börjar med Fairtrade!

Kan arbetet för Jämlikt Göteborg ge oss
inspiration i Mölndal?

Agenda 2030

Göteborgs Stad har jobbat för social hållbarhet under många
år. Samordningschef Ritva Gonzalez berättar om satsningen
”Jämlikt Göteborg” som i första hand inte innebär att göra nytt,
utan att göra mer och bättre. Tyngden ligger på tidiga insatser
innan problemen har blivit för stora, för barn och familjer, men
även att alla föräldrar skall ha viktiga och riktiga jobb.
23/4, 14.30-16.00
Stadshuset fullmäktigesalen
Rullstolsanpassat
Mölndals stad

Giftfritt hemma

Här är ett seminarium för dig som vill minska farliga ämnen i
barnens vardag. Sofia Knüppel och Susanne Andersson från
skolförvaltningen berättar om arbetet som pågår i Mölndals
förskolor och vad du kan göra hemma.
När:
Plats:
Anmälan:
Arrangör:

23/4, 14.30-15.30
Kaffebubblan, Bergmansgatan 18
På lista i cafét
Kaffebubblan och Mölndals stad

Går det att leva rikt utan pengar?

Måla och dekorera på lerkrukor
Måla din egna sommarkruka med fina motiv och färger, dekorera
den med tekniken Decoupage (pappersservett-teknik).
När:
Plats:
Anmälan:
Tillgänglighet:
Arrangör:

23/4, 16.00-17.30 & 18.00-19.30
Mölndals stadsbibliotek
molndals.stadsbibliotek@molndal.se, 031-3151611
Rullstolsanpassat
Mölndals stad & ABF Sydvästra Götaland

Hur skapar Mölndal bästa möjliga
integration?

Försöker du balansera en omöjlig ekonomi med för höga ut
gifter till en alltför liten inkomst? Välkommen till ett samtal med
Vanja Persson, författare till Krisboken – nyckeln till att överleva
trots urusel ekonomi. Vanja har egen erfarenhet av att leva med
små marginaler efter många år som sjukskriven, ensamstående
mamma. Hon delar med sig av sina bästa sparknep och hur
man kan leva ett rikt liv oavsett inkomst.

Integration är en pågående och föränderlig process och det
finns många faktorer som påverkar. Vi kommer att berätta om
hur det går till när Mölndal tar emot nyanlända Mölndalsbor. Du
får också träffa organisationer som du kan engagera dig i!

När:
Plats:
Anmälan:

Tillgänglighet:
Arrangör:

Tillgänglighet:
Arrangör:

23/4, 16.00-18.30
Mariagården, Prästgårdsgatan 26
karin.pilang@svenskakyrkan.se. Senast 19/4,
skriv ”ett rikare liv” i ämnesraden.
Rullstolsanpassat
Svenska Kyrkan

När:
Plats:

23/4, 17.00-19.00
Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat & hörslinga
Mölndals stad

Föredrag, seminarier & workshop

När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingplan
för världen. Den omfattar de sjutton globala
målen för hållbar utveckling som tillsammans
balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga.

Träffa Marie Hermanson med sin nya roman Den stora
utställningen som tar sig an Göteborgs berömda jubileums
utställning 1923. Samtidigt som kärleken spirar mellan en
ung reporter och en polis, får en föräldralös åsneskötare från
landsbygden syn på den stora världen. Men när ryktet sprids
att Einstein ska hålla sin Nobelföreläsning på utställningen
sätts plötsligt antisemitiska och fascistiska krafter i rörelse.
23/4, 18.00-19.30
När:
Mölndals stadsbibliotek
Plats:
Tillgänglighet:
Rullstolsanpassat & hörslinga
Arrangör:
ABF Sydvästra Götaland & Mölndals stad

REKO-ring uppstartsträff – köp och sälj
närproducerat

Konceptet att handla närodlad och lokalproducerad mat har
blivit riktigt populärt både i Sverige och runt om i världen. Vi
bjuder in till ett första möte med REKO-ringsproducenter och
alla som vill veta mer om konceptet som gynnar både köpare,
säljare och miljön. Första utdelningstillfället planeras till maj.
23/4, 18.00-20.00, inkl. smörgås och kaffe
När:
Mölndals stadsbibliotek
Plats:
Senast 20/4 carina.holmberg@molndal.se
Anmälan:
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
REKO-ring Mölndal & Mölndals stad
Arrangör:

Global migration – varför flyr människor?
En föreläsning om global migration, orsaker och villkor, och
vad som driver människor på flykt. Föreläsare är Lisa Åkesson,
ledare för forskningsgruppen Migration och mångfald vid
Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet.
När:
23/4, 19.00-20.00
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

Gradängen Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat & hörslinga
ABF Sydvästra Götaland & Mölndals stad

Hållbarhetsfrukost – trygghet och trivsel
Kom och starta dagen med oss! Idag berättar en sam
ordnare om områdesbaserat samhällsarbete. I områdena
Bifrost, Lindome, Kållered och Åby finns en samordnare
med uppdrag att arbeta för ökad trygghet och trivsel för de
boende.
24/4, 8.00-8.45, inkl. kaffe och fralla
När:
Kulturhuset Möllan
Plats:
jessica.dahlstrom@molndal.se, anställda i
Anmälan:
Tillgänglighet:
Arrangör:

staden anmäler sig via kommunkalendern

Rullstolsanpassat
Mölndals stad

The magic five – Hälsosamma vanor du
orkar med

Malin Lundskog från Hälsa mera håller en inspirerande och
peppande föreläsning om ”The magic five”. Fem saker du
behöver göra för att leva hållbart och hälsosamt. Det bjuds på
ekologisk smoothie och efteråt kör vi ett gemensamt tränings
pass. Vädret avgör om vi är inne eller ute. Träningspasset är
såklart frivilligt.
När:
24/4, 11.00-12.30
Eventhallen Pedagogen park, Frölundagatan
Plats:
118
Aspelin Ramm Fastigheter
Arrangör:

Öppen kulturell mötesplats
Delta i workshops i sång, dans, teater, akrobatik, laga mat
eller pyssla, varje tisdag kl 15-20.30. Vi syftar till att vara en
välkomnande mötesplats med hjälp av kultur. Verksamhets
ansvariga finns på plats för information om medlemskap i
föreningen och hur du kan verka i våra lokaler.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

24/4, 15.00-20.30
Konstkollektivet, Pixbovägen 5
Rullstolsanpassat
Konstkollektivet

Föredrag, seminarier & workshop

Författarbesök – Marie Hermanson

Innerstadsmakeover, spektakulär arkitektur, trafiklösningar och
industriområden blir till skön blandstad. Mölndals enorma till
växthastighet innebär samtidigt växtvärk. Hänger välfärd, vård,
skola och omsorg med i farten? Hur hantera trängseln i den
förtätade staden? Och vad ska politikerna göra åt den bränn
heta bostadsfrågan? Hur mycket får Framtidens Mölndal kosta
och för vem? Politiker och tjänstemän debatterar.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

24/4, 18.00-20.00
Hörsalen Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat & hörslinga
ABF Sydvästra Götaland & Mölndals stad

Ett enklare sätt att rädda världen
Vi måste prata om hållbarhet. Problemet är bara att det är
världens kanske mest komplexa och tråkigaste ämne att prata
om. Välkomna till en inspirerande föreläsning som utmanar våra
invanda tankebanor och ger framtidstro. Per Grankvist kan ge
spännande perspektiv på aktuella ämnen och göra komplexa
begrepp både underhållande och begripliga.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

24/4, 18.00-19.30
Stadshuset, fullmäktigesalen
Rullstolsanpassat
Miljöpartiet i Mölndal

Hållbarhetsfrukost – jämlik hälsa
Kom och starta dagen med oss! Idag berättar folkhälso
samordnarna om Mölndals arbete för en jämlik hälsa. Men
vad är hälsa egentligen? Och hur kan kommunen påverka den?
När:
Plats:
Anmälan:

25/4, 8.00-8.45, inkl kaffe och fralla
Kulturhuset Möllan
jessica.dahlstrom@molndal.se, anställda i

Tillgänglighet:
Arrangör:

Rullstolsanpassat
Mölndals stad

staden anmäler sig via kommunkalendern

”Riv loss med oss”
I en skapande workshop får du undersöka materialet tapeter
med alla sinnen. Varmt välkomna önskar Skatan återanvänd
ningscenter!
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

25/4, 9.00-16.00
Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat
Mölndals stad

Rollspel På Flykt
Rollspelet På Flykt är ett sätt att öka förståelsen för vad det
kan innebära att vara på flykt. I rollspelet simuleras situationer
som kan uppstå om man tvingas fly från sitt land mot en okänd
framtid. Rollspelet är baserat på vittnesmål från familjer som
tvingats fly. Diskussion kring migrationsströmmar i världen och
rätten att söka asyl.
När:
25/4, 14.00-16.00
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat & hörslinga
Röda Korset Ungdomsförbund

Solceller – något även för dig?
Ragnar Uppström, energi- och klimatrådgivare i Mölndals
stad, som bl.a. blev utsedd till årets energirådgivare 2016,
föreläser om hur vi på bästa sätt kan använda solel som
energikälla. Solel – hur fungerar det och vilka hus kan ha
solel? Hur är det med regler och bidrag? Är det lönsamt med
solel?
När:
25/4, 18.00-19.00
Plats:
Lindome bibliotek
Anmälan:
Senast 24/4, 031-994010,
lindome.bibliotek@molndal.se
Tillgänglighet:
Rullstolsanpassat
Arrangör:
Mölndals stad

Föredrag, seminarier & workshop

Bästa möjliga Mölndal varje dag – för vem?

Blir vär(l)den bättre?

Hänger språk, kultur och identitet ihop med varandra eller
inte alls? Möt Sara Jernewall och Mimmi Granat från kultur
projektet som lyfter teckenspråket tillsammans med de fem
nationella minoritetsspråken; finska, jiddisch, meänkieli,
romska och samiska. I linje för ett hållbart samhälle är det
viktigt att mötas kring kultur, identitet, mänskliga rättigheter
och egenmakt. Föreläsningen teckentolkas.

Hur kan vi få veta mer om Agenda 2030? Hur kan fakta och
statistik om den globala utvecklingen bli lättillgänglig och
enkel att förstå? Med Gapminder, ett verktyg som Hans Rosling
utvecklade, utforskar vi de globala målen och globala utveck
lingstrenderna. Föreläsning och workshop med Johanna Lund
Rockliffe och Emma Nääs.
26/4, 13.00-16.30, inkl. fika
När:
Mölndals stadsbibliotek
Plats:
Senast 19/4 via www.denglobalaskolan.se
Anmälan:
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat & hörslinga
Universitets- och högskolerådet, Den Globala
Arrangör:
skolan & Mölndals stad

När:
Plats:
Arrangör:

25/4, 18.00-18.45
Mölndals stadsbibliotek, Gradängen
ABF Sydvästra Götaland & Mölndals stad

Hållbarhetsfrukost – Trygghetsvärdar
Kom och starta dagen med oss! Ett stort antal Mölndalsbor
har anmält sitt intresse för att skapa ett tryggt och trivsamt
centrum. Kom och lyssna på samordnaren för Trygghets
värdarna om hur professionella medmänniskor vandrar för
trygghet och trivsel.
När:
Plats:
Anmälan:
Tillgänglighet:
Arrangör:

26/4, 8.00-8.45, inkl. kaffe och fralla
Kulturhuset Möllan
jessica.dahlstrom@molndal.se anställda i
staden anmäler sig via kommunkalendern
Rullstolsanpassat
Mölndals stad

Ökad jämställdhet – så här gjorde vi!

Kom, lyssna och ställ frågor kring hur du i ditt arbete kan bidra
till jämställdhet mellan könen. Ta del av samordningsförbun
dets resa för att integrera jämställdhetsaspekten i alla beslut
och processer och inspireras av de resultat som detta arbete
har lett till. Bekanta dig med Genuskompassen – ett verktyg
som underlättar jämställdhetsarbetet inom arbetslivsinriktad
rehabilitering.
När:
26/4, 10.00-11.30
Plats:
Spinnaren, Kulturhuset Möllan, Göteborgsvägen 19
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Arrangör:
Samordningsförbundet Insjöriket & Mölndals stad

Engagera dig frivilligt som volontär
Många personer längtar efter sällskap och som volontär kan du
hjälpa till. Volontär i Mölndal informerar om hur du blir volontär
och om olika uppdrag. Efteråt har du möjlighet att träffa aktiva
volontärer över en fika och ställa frågor. För mer information:
www.molndal.se/volontar, www.molndal.se/sprakvan
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

26/4, 16.30
Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat & hörslinga
Mölndals stad

Godis utan socker ”Vegangodis workshop”
Finns det godis som är ”hållbart” för hälsan? Ja absolut! Kom
och prova och lär dig göra ”godis” utan socker som är nyttigt
både för din hälsa och miljön. Under kvällen lär du dig bland
annat göra olika former av dadelbollar.
26/4, 18.30-19.00
När:
Samhällsarbete Bifrost, Vetekornsgatan 2b
Plats:
031-776 66 00 (begränsat antal platser)
Anmälan:
Tillgänglighet:
Rullstolsanpassat
Arrangör:
Studieförbundet Vuxenskolan, Mölndals
stad & Samhällsarbete Bifrost

Föredrag, seminarier & workshop

GIO - gemenskap i olikheter

Hur kan vi tillsammans bekämpa klimat
förändringar och fattigdom?

Hur kan samarbete mellan näringsliv och samhälle bekämpa
klimatförändringar och fattigdom, vilket bidrar till FN:s globala
mål. Vad är klimatkompensation? Vad kan företaget göra för
att skapa klimatnytta, minska resursanvändningen och förbättra
varumärket?
27/4, 10.00-11.00, fika serveras från 9.30
När:
Plats:
Mölndals stadsbibliotek
Anmälan:
Senast 20/4 till jenny.nilsson@viskogen.se
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat & hörslinga
Vi-skogen & Mölndals Stad
Arrangör:

Skapa återskapa – Familjelördag
Vi fyller vårt skaparbord med massor av material för återbruk.
Kom och var kreativ. Kanske kan du uppfinna något nytt som
aldrig funnits förut?
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

28/4, 10.00-14.00
Kållereds bibliotek
Rullstolsanpassat
Kållereds bibliotek

Den globala verkligheten - påverkas du?
FN- ambassadören Jesper Lindström berättar om världsbilden.
Hur påverkas du av den globala verkligheten? Jesper berät
tar om hur internationell sammanhållning är essentiell för att
vi ska övervinna svåra utmaningar och föreliggande hot för
mänskligheten.
När:
27/4 13.00-15.00
Plats:
Mölndals stadsbibliotek
Anmälan:
Senast 24/4 carina.holmberg@molndal.se
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat & hörslinga
Arrangör:
FN- förbundet och Mölndals stad

Kvinnofrukost - rastplats i tillvaron
Välkommen till en rofylld förmiddag för kvinnor med möjlighet
till både samtal och stillhet. Njut av en god frukost och en fin
gemensam stund. Kostnaden är 30 kronor.
28/4 9.30-12.00
När:
Plats:
Fässbergs församlingshem
Anmälan:
Senast 26/4, 031-761 93,
molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
Arrangör:
Svenska kyrkan

Häng med hem till en Mölndalsbo som är i processen av att
bygga Världens smartaste villa! Hur kan du genom att bygga
ditt egna smarta hem ge plats för laddning av alla elbilar
som kommer snart. Du får också tips för att sänka din el
kostnad. Under veckan kan det även ordnas privata visningar,
anmäl dig i så fall via: www.ipv6home.se.
När:
Plats:
:
Arrangör:

28/4, 11.00-16.00
Snöhöjdsbacken 13, Mölndal
Anders Kjellström

Odlingsinspiration för stadsodlare
Emma Naqvi från Gunnebo slott inspirerar om vad och hur du
kan odla på liten yta. På Konstkollektivet startar även en ny
stadsodling öppen för alla att delta, odla och lära tillsammans.
När:
Plats:
Arrangör:

28/4, 14.00-15.00 Föreläsning, öppet hus
11.00- 17.00
Konstkollektivet, Pixbovägen 5
Konstkollektivet & Mölndals stad

Föredrag, seminarier & workshop

Rädda elnätet från elbilen

Cykeldag

Hjälp humlan hitta hem! Humlorna är en viktig pollinerargrupp
på det norra halvklotet. Idag är det dessvärre brist på humlor,
men du kan hjälpa dom på traven genom att komma och snickra
ditt ett eget humlebo med NCC:s Barnens Byggskola. Alla barn
över 5 år som vill prova på att snickra är välkomna. Det kommer
att finnas gott om material, verktyg och kunnig personal som
hjälper till när det behövs. Vill du hellre bygga något annat är det
också välkommet.
När:
21/4, 11.00-15.00
Plats:
Mölndals stadspark
Tillgänglighet: Utomhus
Arrangör:
NCC

Välkomna till Mölndals cykeldag för sjunde året i rad. Vi
bjuder på: gratis cykelservice, provkörning av elcykel, prata
cykel och ställ frågor till tekniska förvaltningen och fika.

Gör egna hudvårdsprodukter

När:
Plats:

Naturskyddsföreningen inspirerar dig till att göra egna hudvårds
produkter. Prova på att göra eget cerat och eget torrschampo. Ta
med dig en kryddburk och en liten glasburk. Kolla in Naturskydds
föreningens webbplats för fler tips. www.naturskyddsforeningen.
se/diy-produkter
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

21/4, 11.30-12.30 & 13.30-14.30
Makerspace, Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat
Naturskyddsföreningen

Visste du att?
I Mölndals stad arbetar man för att öka andelen
ekologisk och klimatsmart mat. Under Hållbarhets
veckan finns en särskilt hållbar matsedel inom
skola och förskola och inom äldreomsorgen
serveras en extra vegetarisk rätt i matsalen.

När:
Plats:
Arrangör:

22/4, 10.00-14.00
Stadshusplanen
Mölndal stad

Visning av solceller på Mölndals stadshus
På Mölndals stadshus finns en solcellsanläggning som ger
närmare 40 000 kWh förnybar el per år. Se anläggningen på
nära håll! Energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström ger
bakgrund, visar och svarar på frågor om solenergi.

Anmälan:
Tillgänglighet:
Arrangör:

22/4, 10.00, 11.00 eller 12.00
Mölndals stadshus, Göteborgsvägen 11-17
Samling i entrén
Max 15 pers per tillfälle, ragnar.uppstrom@
molndal.se eller 031-3151330
Ej tillgänglighetsanpassat
Mölndals stad

Familjens frödag på Gunnebo slott
Stora och små är välkomna att träffa trädgårdsmästarna som visar
hur man sår och planterar, att laga ekologisk mat tillsammans med
kockarna, att åka häst- och vagn genom det böljande kulturland
skapet eller att gå en visning i slottet. I butiken ges förmånliga
rabatter på allt som har med trädgårdsskötsel att göra.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

22/4, 11.00-16.00
Gunnebo Slott och Trädgårdar
Utomhus
Gunnebo Slott och Trädgårdar

Prova på, visningar och öppet hus

NCC Barnens Byggskola – bygg humlebo

Varför är stadsparken viktig?
– Om ekosystemtjänster

Under Hållbarhetsveckan satsar vi extra på skapande och
pyssel med förpackningar, naturmaterial och återvinnings
material från Skatan. Här kan du pyssla och skapa med ditt
barn! Vi samlar också in barnböcker, spel och pussel som
byter ägare. På Ryets öppna förskola finns även en liten
second hand för barnkläder. Välkomna att köpa och sälja!
När:
23-27/4, se våra öppettider och platser på:
Plats:
www.molndal.se eller på Facebook
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat, förutom Ryet och Kållered
Mölndals stad
Arrangör:

Följ med under en timme och upptäck vilka ekosystemtjäns
ter som finns i Mölndals stadspark. Att parker är vackra och
sköna att besöka tycker de flesta men visste du att de även
gör viktig nytta för inte bara växter och djurliv utan även för
oss människor? Det kallas ekosystemtjänster. Vi kommer
att undersöka vilka värden som är viktiga för den fortsatta
planeringen, inte bara av stadsparken utan av hela Mölndals
innerstad.
När:
25/4, 14.00-15.00
Plats:
Stadsparken, samling vid caféhuset
Arrangör:
White Arkitektkontor & Mölndals stad

Sittgympa i Möllan
Varje måndag ses ca 80 seniorer i festsalen i Kulturhuset
Möllan för att stärka sin kropp och sin balans. I samband med
Hållbarhetsveckan vill vi försöka slå deltagarrekordet (104 st
gympande). Vi välkomnar alla att delta!
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

23/4, 11.00-12.00
Kulturhuset Möllan
Rullstolanpassat
Träffpunkten Café Möllan

Rundvandring i Riskulla kraftvärmeverk
Visning av det biobränsleeldade kraftvärmeverket. Du får också
tips om: vad du kan göra för att spara energi i ditt hem, hur du
ska gå till väga om du är intresserad av solcellslösningar och
vad vi gör inom området laddinfrastruktur för eldrivna fordon.
Skanska finns på plats med en monter om hållbart byggande.
Kundservice kommer också vara på plats och svara på dina frågor.
När:
Plats:
Anmälan:
Arrangör:

23/4, 18.00-20.00, inkl. fika
Mölndal Energi AB, Aminogatan 21
anmalan@molndalenergi.se
Mölndal Energi AB

Kulturhistorisk vandring kring Lackarebäckshemmet
Lars Gahrn har en kulturhistorisk vandring kring
Lackarebäckshemmet.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

25/4, 14.00-16.00
Uppsamlingsplats huvudentrén
Lackarebäcks äldreboende
Utomhus
Mölndals hembygdsförening
& Lackarebäcks äldreboende

Prova på, visningar och öppet hus

Återvinning på Mölndals stads öppna
förskolor och familjecentraler.

Testa Quilling – papperspyssel
Vill du lära dig och prova på ett gammalt hantverk? Quilling
är ett sorts papperspyssel där smala pappersremsor snurras
ihop och monteras i olika former och motiv för att sedan
kunna användas till olika slags dekorationer. Vi gör olika
dekorationer och skapar fina kort.
När:
Plats:
Anmälan:
Tillgänglighet:
Arrangör:

25/4, 16.00-17.30 & 18.00-19.30
Makerspace, Mölndals stadsbibliotek
molndals.stadsbibliotek@molndal.se,
031-315 16 11
Rullstolsanpassat
ABF Sydvästra Götaland & Mölndals stad

Äntligen Fredag! – prova Quilling
Vill du lära dig och prova på ett gammalt hantverk? Quilling
är ett sorts papperspyssel. Vi gör olika dekorationer
och skapar fina kort. Material till självkostnadspris.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

27/4, 10.00-13.00
Träffpunkten Lindome, Almåsgången 1
Rullstolsanpassat
ABF Sydvästra Götaland

Öppet hus på Essity – vårt hållbarhetsarbete
Essity berättar om grunderna i sitt hållbarhetsarbete, vikten
av att arbeta med hygien i ett globalt perspektiv och vilka
produkter de har. Efteråt finns tid för frågor och diskussion
om de områden som kommer upp. Vi möts vid entrén.
27/4, 10.30-11.30
När:
Essity (tidigare SCA), Broplatsen 2. Entré
Plats:
uppe på bron
Anmälan:
Senast 25/4, för- och efternamn till:
sofia.hallberg@sca.com. Skriv Hållbarhets
Tillgänglighet:
Arrangör:

veckan i ämnesraden

Rullstolsanpassat
Essity Hygiene and Health AB

Kulturmiljövandring kring stadshuset
Följ med historiker Lars Gahrn på en vandring där han
berättar om kulturmiljön kring Mölndals stadshus. Området är
en av kulturmiljöerna som presenteras i utställningen Avtryck
– människor och platser på Mölndals stadsmuseum (observera
att vandringen inte utgår från museet).
När:
28/4, 13.00-14.00
Samling på stadshusplan, Göteborgsvägen
Plats:
11-17
Tillgänglighet: Utomhus
Mölndals hembygdsförening & Mölndals stad
Arrangör:

Prova på, visningar och öppet hus

PelleKan tar semester, men får hjälp av ”Miljöhjäl
tarna” som besöker förskolor och skolor för att lära
barnen källsortera. På skolorna kommer det även att
”ploggas” - plocka skräp och jogga. Avslutning med
familjefest i stadsparken på världsmiljödagen den 5
juni.
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Konstnärerna Gun Nilsson och Danette Quartey Hörberg
använder Eco-print vilket är en natur och växtbaserad tryck–
teknik som bygger på metoder som belastar miljön så lite som
möjligt.
21/4-26/4, under bibliotekets öppettider
När:
Plats:
Lindome bibliotek
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Arrangör:
Mölndals stad

Prova Decoupage

Decoupage är en rolig dekorationsteknik som går ut på att klä
föremål med utklippta pappersbitar från tidningar eller annat
material som går att återanvända. Det går också att använda
servetter med fina mönster.
När:
21/4-28/4, under bibliotektets öppettider
Plats:
Kållereds Bibliotek
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Arrangör:
ABF Sydvästra Götaland & Mölndals stad

Hur är det att vara jag – hur är det att vara vi?
Projekt ”Identitet” handlar om att få vara ett ”jag” - att dela sina
intryck, tankar och erfarenheter med andra och tillsammans
bilda ett ”vi”. Förskolorna i Mölndal har arbetat med projektet
Identitet. Skaparna har i projektet försökt belysa olikheter som
en tillgång, mellan barn/barn, vuxen/barn. Deltagarna har dansat,
målat, skulpterat, fotograferat och satt spår på andra sätt. Du
får ta del av en utställning som gör barnens röster hörda i det
offentliga rummet.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

21/4-28/4, under bibliotekets öppettider
Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat
Mölndals stad

Visste du att?
Världens ledare har förbundit sig till 17 Glo
bala mål för att uppnå fyra fantastiska saker
till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att
minska ojämlikheter och orättvisor i världen,
att främja fred och rättvisa, och att lösa kli
matkrisen.

Informationsbord om FN-förbundet och
Agenda 2030
Lär dig mer om hållbar utveckling och Agenda 2030. Sven
ska FN-förbundet/Göteborgs FN-förening berättar om sitt
arbete. Fiskdamm för barnen.
21/4, 11.00-14.00
När:
Mölndals stadsbibliotek
Plats:
Svenska FN-förbundet & Göteborgs FNArrangör:
förening

Bostadsnära odling i Mölndal
Vad vinner samhället och individen på bostadsnära odling?
Träffa odlare från Gärdesplans odlingsområde i Åby som berättar
om tillkomsten av odlingen och om föreningen Odla i Åby. Är
du intresserad av att börja odla och bor i Mölndal, anmäl dig
till föreningen Odla på e-post: odlaiaby@yahoo.com
När:
21/4, 11.00-14.00
Plats:
Mölndals stadsbibliotek
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Arrangör:
Föreningen Odla i Åby

Utställning & information

Inom ramarna – med Ecoprint

Mänskliga rättigheter i Mölndal

Återbruk med knappar

Mölndals stad har under två år utvecklat hur vi arbetar med
mänskliga rättigheter i praktiken. Kom till stadsbiblioteket så
berättar vi mer! Här finns goda exempel på arbete för ökad del–
aktighet, jämställdhet och tillgänglighet. Det finns också tanke
väckande filmklipp och möjlighet för dig att testa dina fördomar!

Hur ger man knappar ett nytt liv? Se vår utställning
om knappar i olika färger och former.
När:
25/4, 13.00-15.30
Plats:
Mölndals stadsbibliotek
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Arrangör:
ABF Sydvästra Götaland

24/4, 15.00-18.00
Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat
Mölndals stad

”Jag ska bara vara mig själv”
– om Toleransprojektet
Ta chansen att få en inblick i Toleransprojektets arbete och
möt ungdomarna som deltagit! Ledorden i projektet är in
kludering, respekt, mänskliga rättigheter och att öka förståelsen
för människors olikheter. Med utgångspunkt i förintelsen får
ungdomarna under ett år tillsammans reflektera över sina
egna liv och samhället idag med en avslutande resa i förin
telsens spår i Polen. Kom och ta del av ungdomarnas egna
berättelser om projektet, deras personliga texter, bilder och
konst som de skapat under året som gått.
När:
24/4, 18.00-21.00
Plats:
Mötesplatsen Lindome, Almåsgången 1
Tillgänglighet:
Rullstolsanpassat
Arrangör:
Mölndals stad

Vänstern och miljön
Information om Vänsterpartiets arbete med miljö- och
hållbarhetsfrågor. Presentation av boken Om inte vi, vem
av Vänsterpartiets riksdagsledamot och miljöpolitiske
talesman Jens Holm.
När:
26-27/4, 13.00-18.00
Plats:
Mölndals stadsbibliotek
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Arrangör:
Vänsterpartiet Mölndal

Visning av utställningen Avtryck
En utgångspunkt i utställningen Avtryck – människor och plat
ser är Mölndals kulturmiljöer. Ulla Hasselqvist, Mölndals stads
antikvarie och en av utställningens producenter, visar utställ
ningen och berättar lite mer om hur vi arbetar med bevarande
av stadens kulturmiljöer. Vad menas egentligen med en kultur
miljö, och hur väljer man ut de byggnader och platser som finns
med i stadens Kulturmiljöprogram? Extraöppet i hela museet
och Forscaféet fram till programstart.
När:
26/4, 18.00-19.00
Plats:
Mölndals stadsmuseum
Tillgänglighet:
Rullstolsanpassat
Arrangör:
Mölndals stad

Utställning & information

När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

Attraktiva Åby bjuder in till denna utställning där du genom
både film och text får följa med på nykomna flyktingars väg från
Syrien, Turkiet, Afghanistan och Eritrea till det fina landet som
vi kallar Sverige. Du som besökare får uppleva olika hinder som
uppstod på vägen, men även de godhjärtade människorna som
de mötte och som erbjöd dem hjälp på vägen till ett bättre liv.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

28/4, 13.00- 16.00, pågår till 21/5
Mölndals stadsmuseum
Rullstolsanpassat
Mölndals stad

Coop lilla Ekoskolan
I ”En BI-föreställning” får vi följa Biffen och Stickan en dag på
jobbet. Här lär sig barnen vad bin arbetar med och varför bin
egentligen är snälla djur. Barnen får hjälpa bina med deras upp
gifter, så de kan jobba, må bra och ge oss goda frukter att äta.
Självklart får barnen smaka på de goda SURRologiska frukterna
som vi pollinerat. Coop Lilla Ekoskola är en barnteater som
spelas inne i matbutiken. Föreställningen bygger på att barnen,
som är i åldrarna 3-6 år, lär oss och sig själva att vara snälla
mot våra djur och jordglob.
När:
23-27/4, 9.30 & 10.30
Plats:
Coop Kållered, Ekenleden 4
Anmälan:
Kristin Ring 010-7470025,
Bengt Sanzén 010-7470026
Tillgänglighet:
Rullstolsanpassat
Arrangör:
Coop Lilla Ekoskolan

Vad är social hållbarhet?
Social hållbarhet betyder att människor mår
bra och kan leva ett gott liv med god hälsa
och där inga grupper diskrimineras. Människor
känner tillit och förtroende till varandra och är
delaktiga i samhällsutvecklingen.

Fika med kommunalråden och prata
hållbarhet
Välkomna till Mölndals stadshus! Kommunalråden bjuder på fika
och möjlighet att ställa frågor kring och diskutera stadens hållbara
utveckling.
23/4, 10.00-11.00
När:
Mölndals stadshus
Plats:
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Mölndals kommunalråd
Arrangör:

Glasögoninsamling & chokladlotteri
Lions Club Mölndal samlar in gamla glasögon som kan
komma till glädje för någon annan. Gamla glasögonfodral
kan vi dessvärre inte ta emot. Vi anordnar även choklad
lotteri där intäkterna går till vår hjälpverksamhet.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

23-27/4, 10.00-16.00
Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat
Lions Club Mölndal

Övrigt

”Vägen till frihet”

Dansa för mama zebra memorial fund
Genom att följa med på en global dansresa till ljuvliga världs
rytmer bidrar du till Mama Zebra Memorial Fund som stödjer
skolgång och utbildning åt Massajbarn. Utbildning för alla är
avgörande i arbetet för en hållbar och rättvis värld där männ
iska, djur och natur kan samexistera med respekt för varandra.
Dansinspiratör: Heléne Olivegren, sjukgymnast. Avgiften går
oavkortat till fonden.
När:
23/4, 13.00-14.30
Plats:
Träffpunkten Lindome, Almåsgången 1
100 kr, ingen föranmälan
Anmälan:
Tillgänglighet:
Arrangör:

Hiss
Loella Filipsson

Bio - En obekväm uppföljare
Ett decennium efter att En obekväm sanning förde klimatför
ändring högt upp på agendan kommer denna omskakande och
medryckande uppföljare som visar hur nära vi är en riktig
energirevolution. Fd videpresident Al Gore fortsätter sin outtrött
liga kamp runt om i världen för att utbilda en armé av ”klimat
mästare” och påverka den internationella klimatpolitiken. 1 tim 40
min, dokumentär, från 11 år.
24/4, 18.00
När:
Kulturhuset Möllan
Plats:
Gratis, hämta biljett i Hållbarhetsveckans
Anmälan:
informationsdisk på stadsbiblioteket
Rullstolsanpassat
Tillgänglighet:
ABF Sydvästra Götaland & Mölndals stad
Arrangör:

Har du levt under ekonomisk press länge?

Ung och grönt engagerad – träff med
Grön Ungdom Göteborg
Är du ung och intresserad av miljöpolitik? Då är du varmt
välkommen att komma och prata med aktiva medlemmar
från Grön Ungdom Göteborg! Ställa frågor om allt mellan
himmel och jord, diskutera politik eller bara hänga och fika,
vad du vill göra är upp till dig. Obs! Träffen är för ungdomar
och unga vuxna under 26 år.
När:
25/4, 17.00-20.00
Plats:
Stadshushallen, Göteborgsvägen 11-17
Tillgänglighet:
Rullstolsanpassat
Arrangör:
Grön Ungdom

Övrigt

Lever du i en ekonomiskt pressad situation då är denna studie
cirkel till för dig! Du får möjlighet att vara med och skapa en
studiecirkel utifrån dina behov på de teman som kan hjälpa dig
förbättra din ekonomiska situation. Tillsammans använder vi vår
fantasi för att hitta strategier och lösningar kom kan hjälpa i en
svår situation.
24/4, 17.30-19.00
När:
Samhällsarbete Bifrost, Vetekornsgatan 2b
Plats:
Anmälan:
031-776 66 00, vibeke.ekstrom@molndal.se
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Arrangör:
Samhällsarbete Bifrost & Mölndals Stad

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till alla som bor eller
verkar i Mölndal. Hur blir ditt hem eller din arbetsplats mer
energieffektiv och klimatsmart? Kanske vill du veta mer om olika
uppvärmningsalternativ, hur du väljer rätt LED-lampa, vilka
bidragsmöjligheter som finns inom energiområdet eller hur du
kan producera din egen el med solceller?
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

26/4, 10.00-12.00 & 16.00-19.00
Mölndals stadsbibliotek
Rullstolsanpassat
Mölndals stad

Språkcafé med tema rättvisemärkning
Välkommen till Språkcaféet för att träffa nya och gamla Möln
dalsbor. Språkcaféet är en mötesplats dit alla är välkomna för
att prata svenska. Vi bjuder på ekologisk fika och pratar håll
barhet samt rättvisemärkning. Vi visar en utställning om rättvi
semärkning. Fiskdamm och pyssel för medföljande barn.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

26/4, 17.00
Café Möllan, Göteborgsvägen 19
Rullstolsanpassat
ABF Sydvästra Götaland & Mölndals stad

Öppna Familjen

Varannan torsdag äter vi middag tillsammans på Mariagården.
Kom ensam eller hela familjen, ta med en vän eller satsa på
att lära känna nya vänner. Drop-in från 17.00 där barnen kan
bekanta sig med vårt stora lekrum och de vuxna kan pusta
ut efter dagens bestyr medans maten lagas. 17.30 äter vi och
kvällen avslutas med en kvällspsalm runt 19.00. Pris 40 kr per
person eller 100 kr per familj. Kan du inte betala pratar du med
Karin eller Anne, så fixar vi det.
När:
26/4, 17.00-19.00
Mariagården, Prästgårdsgatan 26
Plats:
karin.pilang@svenskakyrkan.se och meddela
Anmälan:
antal (barn och vuxna)
Svenska kyrkan
Arrangör:

Språkcafé i Lindome
Språkcaféet är en mötesplats där alla är välkomna. Vi träffas och
pratar lätt svenska över en fika som vi bjuder på. Läxhjälp finns på
plats. Välkomna!
När:
26/4, 17.30-19.00
Plats:
Mötesplatsen Lindome, Almåsgången 1
Tillgänglighet: Rullstolsanpassat
Arrangör:
Lindomeprojektet

Bio - Human flow

Den världsberömde, politiske konstnären Ai Weiwei har under
ett års tid rest runt i 23 länder för att möta människor på flykt.
Resultatet är en unik, konstnärlig inblick i vardagen för mil
jontals människor som flyr krig, förtryck och klimatkatastrofer.
Weiwei belönades flerfaldigt i Venedig i kategorin som lyfter
filmer med socialt ansvar. 2 tim 20 min, dokumentär, från .
När:
Plats:
Anmälan:
Tillgänglighet:
Arrangör:

26/4, 18.00
Kulturhuset Möllan
Gratis, hämta biljett i Hållbarhetsveckans
informationsdisk på stadsbiblioteket
Rullstolsanpassat
ABF Sydvästra Götaland & Mölndals stad

Övrigt

Gratis energirådgivning - drop in

Ekodag i Kållered

Skräpplockning i Bifrost!

Shopping Park Kållered anordnar en Ekodag som avslutning på
Hållbarhetsveckan och en festlig avslutning blir det. Bagage
loppis, fyll bilen med allt du kan och kom hit när du vill mellan kl
9.30 och 15. Loppisen pågår mellan kl 11 och 15. Kläd- och lek
saksinsamling i samarbete med Göteborgs Räddningsmission.
Mölndals stad finns på plats och informerar om Fairtrade och
Mölndals certifiering som Fairtrade City och vad det innebär för
kommunens invånare. SPK Kiosken finns om du blir fikasugen.
Vi har såklart Fairtrade kaffe och andra ekologiska produkter att
välja mellan. Möjlighet att prova elmoped från 2drive.

Välkommen att plocka skräp i Bifrost närområde. Nedskräp
ning är inte attraktivt och vi hjälps åt att förbättra inom om
rådet. Om någon vill ”plogga” istället så lämna påsen till oss
efteråt. Plockare och påse tillhandahålls på plats.

När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

Poängpromenad med energifrågor

Cykelservice i Korskyrkan – Krokslätt
Vi bjuder på en enklare cykelservice samt hjälp med enklare
reparationer till självkostnadspris, exempelvis punktering, byte
av däck, bromsbelägg, trampor och vajrar. Det kommer även att
finnas möjlighet till en säkerhetskontroll av cykeln. Ställ gärna
frågor om kläder och utrustning samt de enklaste sakerna man
behöver veta för att sköta sin cykel. Fika finns att köpa.
När:
Plats:
Arrangör:

28/4, 11.00-15.00
Korskyrkan, Krokslätsgatan 10
Korskyrkan i Krokslätt

28/4, 13.30-15.00
Utanför Bifrost förskola, Pinnharvsgången 1
Utomhus
Miljöpartiet

Passa på att lära dig mer om energi och klimat samtidigt som
du får en fin vårpromenad med orienteringsinslag på Åbykull
en! Startkort och en karta för att hitta frågorna får du kostnads
fritt. Vinster till de tre bästa. Start och mål i Mölndals stadsbib
liotek, där du samtidigt kan få energi- och klimatrådgivning.
När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

28/4, 10.00-13.00
Mölndals stadsbibliotek
Utomhus
Mölndals stad

Mer information om evenemangen hittar du på vår hemsida

www.hallbarhetsveckan.se

Övrigt

28/4, 11.00-15.00
Shopping Park Kållered, Ekenleden 8-12
Utomhus
Shopping Park Kållered

När:
Plats:
Tillgänglighet:
Arrangör:

Vi stödjer Hållbarhetsveckan:

molndal.se/sorteringsguide
Det är lätt att
sortera rätt!

