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Earth Week, Växjös miljövecka
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Vill du vara med och påverka samhället i en ny hållbar riktning? Har du
idéerna men saknar verktygen och
kunskapen för att förverkliga dem?
Kom till Earth Week och inspireras
av andras goda exempel och innovativa initiativ. Lär dig något nytt,
smaka något nytt, byt till dig något
nytt. Upplev glädjen och gemenskapen och fånga känslan av att Du kan
göra skillnad och att vi tillsammans
gör Växjö grönare!
Cheryl Jones Fur (MP)
Åsa Karlsson Björkmarker (S)
Bo Frank (M)
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Under hela Earth Week

n ALMA café - lunch -catering
Besök oss på Stadsbiblioteket om du är sugen på fika
eller lunch! Dagligen finns ett utbud av gott nybryggt
kaffe, kakor och bullar. Om du är hungrig så finns
fräscha smörgåsar, varma mackor, sallader och burritos.Våra öppettider, Mån - Tors 8-18 Fre 8-17 Lörd
10-16 Sön 12-16
n Chokladprovning på Växjös stadsbussar
Håll utkik på stadsbussarna, du kanske träffar en
levande banan och får provsmaka lite choklad?!
Arrangör: Växjö Fairtrade City
n Provsmakning på GoodShop
Kom och provsmaka veganska och ekologiska produkter i vår butik varje dag under hela Earth Week!
Arrangör: GoodShop, Klostergatan 11b
n Livsviktiga träd
Plats: Västra Esplanaden och Konserthusparken

#earthweekvaxjo

Hashtagga dina bilder och visa hur du gör
Växjö grönare.
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Träden spelar en stor roll för stadens miljö och
oss människor. Följ de gröna prickarna och upplev
träden. Arrangör: Växjö kommun
n Mammornas Café
På Mammornas café finns under veckan som vanligt
ett stort utbud av vegetarisk mat och fika. Välkomna!
Arrangör: Mammornas Café
n Quiz och provsmakning hos Johanne
Spännande quiz i butiken under hela Earth Week.
Ta chansen att vinna fina priser ur vårt sortiment.
Provsmakning av utvalda ekologiska produkter.
Arrangör: Johanne, Bäckgatan 14
n Växjö Stadsbibiotek
På biblioteket finns en speciell hylla på plan tre
som heter miljöinfo. Där finns böcker som rör olika
miljöteman samlade på en plats. Under Earth week
kommer det även att skyltas med miljöböcker vid
entrén i biblioteket. Kom, låt dig inspireras och låna
en bok om miljö! Arrangör: Växjö kommun
n Måltidsorganisationen
Klimatanpassad måltid hela veckan i alla kommunens kök! Arrangör: Växjö kommun
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Händer under miljöveckan
Måndag 20 mars

14.00-15.00 n Växjö kommunhus, A-salen
Är Växjö Europas grönaste stad?
Elever på Växjö internationella skola presenterar sina
tankar om Europas grönaste stad.
Arrangörer: Växjö kommun och Växjö internationella
skola. Internt för kommunens politiker och tjänstemän
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16.00 n Linnéuniversitetet- sal Myrdal
Ett europeiskt perspektiv på miljö och hållbar
utveckling - Kan EU enas?
Jakop Dalunde, europaparlamentariker för Miljöpartiet besöker Utrikespolitiska föreningen Växjö och
Linnéuniversitetet under Earthweek. Jakops specialområden är klimat, mänskliga rättigheter och global
utveckling. Föreläsningen kommer främst beröra
klimat och miljö men även EU och dess framtid.
Mer information om både föreläsningen och Jakop
kommer på vår Facebook-sida: Utrikespolitiska
föreningen Växjö
Arrangör: Utrikespolitiska föreningen Växjö
Pris: Medlemmar- gratis.
Anmälan och information: Medlemskap kan köpas
för 50kr (ett helt års medlemskap, som ger tillgång

till alla våra föreläsningar) Säljs utanför salen en
timme innan föreläsningen. Kontanter/swich.
17.00 - 20.00 n Det Fria Ordets Hus, Kungsgatan 29
Alla kan rädda världen!
Vad är civilsamhällets roll i att uppnå målen i Agenda
2030? Vi pratar om FN:s hållbarhetsmål för 2030
och hur vi lokalt kan och vill arbeta med dem.
Arrangör: Studiefrämjandet, Omställning Växjö i samarbete med Växjö Kommun
Anmälan: www.studiefrämjandet.se/kronoberg
19.00 n Växjö Konserthus
Earth Calling – Kulturskolan
”I Hagen behöver ingen bry sig om miljön, sånt fixar
myrorna. De berättar inte allt, men vem bryr sig? Det
finns väl ingen mörk hemlighet, eller?”
Följ med på en resa genom en värld som liknar vår
egen, tillsammans med 200 av Kulturskolans elever.
För 7-11 år. (Under förmiddagen på måndagen och
tisdagen visas föreställningen för skolelever.)
Arrangör: Växjö Kulturskola
Pris: 100 kronor, barn 50 kronor
Förköp: Biljettcentrum 0470-41600, www.vaxjo.se/
biljettcentrum. Direktlänkt till evenemanget www.
ticketmaster.se/event/457557
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Måndag 20 mars
07.30-09.30 n Almi, Kungsgatan 10, Växjö
Lönsamt företagande med hållbarhet i fokus
Att tänka hållbarhet i sitt företagande skall inte behöva kosta något extra, det ska snarare tvärtom vara
en viktig pusselbit till en ökad lönsamhet. Föreläsare
är Fredrik Franke, ansvarig för PwCs hållbarhetsrådgivning i Sverige.
Arrangör: Almi Företagspartner Kronoberg
Pris: Kostnadsfritt inkl frukost men du måste anmäla
dig. Om du uteblir utan avanmälan debiterar vi
250 kr.
Anmälan: kalendariet på vår hemsida
www.almi.se/kronoberg
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18.00–20.00 n Växjö Stadsbibliotek, Galaxen
Oändlig tillväxt på ändliga resurser
Fyra föreläsningar om ekonomi, hållbar konsumtion
och återbruk.
Hur kan biblioteket arbeta kollaborativt för att
bidra till hållbarhetsarbetet i en kommun? Garaget
i Malmö, ett bibliotek med mer än bara böcker - En
plats för hållbar utveckling. Föreläsare: Lisa Jansson
Visioner och hur det går i arbetet med Växjö Återbruksby. Föreläsare: Anders Lundgren

Tempus - Cykelverkstaden som säljer böcker och
hyr ut husgeråd! Prylar tillbaka till användning och
människor tillbaka till arbete är ledord för verksamheten som har flera goda idéer om återbruk och
cirkulära initiativ. Föreläsare: Lone Larsen
Hur kan man bli bättre på att ta tillvara på sina
kläder som gått sönder? Föreläsare: Lotta Svensson
Arrangör: Växjö kommun
Onsdag 22 mars
07.30 - 09.30 n Filmstaden
Hur kommer trafiken fungera i centrala Växjö?
Hur kommer trafiken att fungera till CLV, tågstationen, bussarna, de nya bostäderna på Södra Stationsområdet och Växjös nya stadshus? Välkommen att
lyssna och samtala kring dessa frågor. Vi böjar med
kaffe och mingel.
Arrangör: Sveriges Teknik & Designföretag (STD) och
Linnéuniversitetet
Anmälan: mats.elgstrom@lbearkitekt.se
08.30-12.30 n Växjö konserthus
Framtidsdagen om Hållbara trender
Konferens för yrkesverksamma inom näringsliv,
universitet och organisationer.
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Arrangörer: PwC, Länsförsäkring Kronoberg, Sustainable Småland, Växjö kommun
Anmälan: www.pwc.se/kalendarium
15.00–16.30, Drop-in n Växjö stadsbibliotek, barnavdelningen vid röda mattan.
Bokhyllehäng deluxe
Bokhyllehäng deluxe på studiedagen för dig mellan
9-13 år.
Arrangör: Växjö Kommun, Biblioteket
18.00 – 20.00 n Det fria ordets hus, Kungsgatan 29C
Filosofiskt Café – Klimatfrågan och hållbar
utveckling
Spelar det någon roll om just jag cyklar? Vi funderar
över klimatfrågan, framtida mål och individuella
insatser och diskuterar vad hållbar utveckling kan
betyda. Inledare: Björn Idlinge.
Fri entré & fika.
Arrangör: Det fria ordets hus och Linnéuniversitetet
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17.30 n Växjö stadsbibliotek, Röda rummet
Fröbyte
Kom och byt dina fröer med andra! Sticklingar och
plantor går också bra. Workshop i att göra egna fröpåsar och turnering i Spelet om Fleråriga Grönsaker.

Arrangör: Studiefrämjandet, Odlarbacken Kollektivodlare
18.30 n Växjö stadsbibliotek, Galaxen
Ta ut svängarna och förvandla trädgården till
livets scenografi!
Peter Bengtsson - konstnär och trädgårdspersonlighet, bäst känd från Trädgårdskampen i SVT, berättar
om sina öden och äventyr. Planteringar i flyglar, kultiverade rondeller, tillsammansodlande samt Glädjespridare, slumpföredrag och konst i trädgården.
Kom, kom det blir jättekul!
Arrangör: Trädgårdsföreningen
Pris: : 50 kr inträde
Torsdag 23 mars
08.30 – 11.00 n Linnéuniversitetet
Ett grönare Växjö
Växjö står inför flera utmaningar för att bli en grönare kommun. Gymnasieungdomar presenterar sina
lösningar på utmaningarna för kommunen.
Arrangör: Växjö kommun och Linnéuniversitetet
Anmälan: Aktiviteten är för inbjudna gymnasieskolor
11
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18.00 – 20.00 n Växjö stadsbiblioteket, Galaxen
Kemikalier i vår vardag
Fem intressanta perspektiv kring kemikalier som rör
vardagslivet och en efterföljande diskussion.
Moderator Björn Idlinge, Linnéuniversitetet.
Vad är egentligen problemet med vissa kemikalier?
Varför ska en del tas bort? Det gick ju bra när vi
växte upp, eller hur är det egentligen?
Föreläsare: Charlotte Parsland, kemist på Linnéuniversitetet
Har vi koll på vad vi stoppar i oss? Maten har stor
betydelse för de kemikalier som vi får i oss. Lär dig
hur du kan välja för att minska matens påverkan.
Föreläsare: Maria Unell, Miljö Linné
Alla använder schampo men vad innehåller det
vanligtvis och vad finns det för alternativ?
Lär dig att göra ett medvetet val.
Föreläsare: Lena Janlöv, Salong Globe
Det är många beslut som ska fattas när ett hus ska
renoveras eller byggas. Lär dig hitta alternativen
som finns för att inte bygga in onödiga kemikalier.
Föreläsare: Stefan Holmberg, Wederslöfs Byggnadsvård
Barn kommer i kontakt med många saker varje dag.
En del av dessa kan innehålla kemikalier som riskerar
att påverka utvecklingen. Vilka råd ger kemikaliein-

spektionen om kemikalier i barnens vardag och hur
jobbar kommunen för att göra förskolorna kemikaliesmarta.
Föreläsare: Pernilla Bodin, Växjö kommun
Arrangör: Växjö Kommun och Linnéuniversitetet
18.00 – 22.00 n BG, Stora salen
Live Earth Växjö
Musik av Riddarna av Kosmos och prylbytarbord
Arrangörer: Studiefrämjandet, BG
Fredag 24 mars
09.30 - 13.00 n PM & Vänner Konferens
Den ätbara staden - livsmedelsproduktion även
i tätorten
En regional utvecklingskonferens för ökad livsmedelsproduktion. Vi presenterar sex olika seminarier om
livsmedelsproduktion i tätorten, varav du kan välja att
lyssna på tre. Lunchen ”Fyra Fina Fiskar” ingår.
Mer info på www.refarm2030.se
Arrangör:Refarm 2030 och Studieförbundet Vuxenskolan
Intresseanmälan till info@miljolinne.se, varvid fullständigt program och kostnader sänds ut.
14
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12:00 – 12:45 n Café REKOmmenderas
Lunchföreläsning om Fairtrade
Genom att välja Fairtrade-märkta produkter skapar
vi förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Detta är en förutsättning för en tryggare
försörjning, mer utbildning och ökade resurser till
omtanke om miljön. Som en Fairtrade City bidrar
vi i Växjö till en hållbar utveckling genom medveten
konsumtion och rättvis handel.
Arrangör: Växjö Fairtrade City
Pris: Du köper din lunch.
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17.00–20.00 n Centrumskolans hemkunskapssal
Klimatmästerkockarna Växjö
Matsvinnet är en av våra kanske största miljöbovar.
Inte minst i våra matvarubutiker slängs en stor andel
av maten för att vi kunder väljer bort det där äpplet
med den bruna fläcken, eller den där mjölken som
går ut imorgon. Kom och laga din bästa klimatsmarta
måltid på särskilt utvalda råvaror som ingen annan
ville köpa, och tävla samtidigt om titeln som Växjös
klimatmästerkock och andra fina priser.
Arrangör: Växjö kommun, Coop Konsum Norremark,
ICA Maxi
Anmälan: vaxjo.se/earthweek

Tid: 17.00–20.00 n Hofs Lifs
Omställningsverkstad & Föreläsningskavalkad
Workshop i att göra egna plånböcker av återanvända
tetrakartonger, föreläsningar om omställning, Landeriet, Att orka ställa om – klimatångest, planetlust,
drivkraft & acceptans. Vi bjuder på soppa!
Arrangör: Omställning Växjö, Studiefrämjandet
Lördag 25 mars
12.30n Speakers Corner
Green Rhythms
Varmt välkomna att lyssna på musik med naturtema.
Pris: Gratis, men stöd gärna WWF
Arrangör: Grupp från Katedralskolans musiktillägg
16.00 n Valla hamn, södra delen av Växjösjön
Invigning av det offentliga konstverket
Pissed-Elin
Invigning med tal, musik och mat, av det offentliga
konstverket Pissed Elin av Sara Möller. Verket är
tillägnat författaren Elin Wägner och hennes viktiga
avtryck i historien. ”Ett feministiskt ekosystem som
lyser klart i den svartaste natten och ger ringar på
vattnet”, berättar Sara Möller. Verket är den sjätte
etappen i Växjö Art site. Sara Möller är uppvuxen i
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Växjö och bosatt i Göteborg.
Arrangör: Växjö kommun
11.00-15.00 n Västra Esplanaden
Earth Week-loppis
Välkommen att sälja och köpa! Försäljare tar med eget
bord, tar ansvar för trafik och säkerhet, samt lämnar
platsen städad senast 16.00. I år delas Västra Esplanaden med en massa andra spännande Earth Weekaktiviteter! Anvisningar för att dela på utrymmet på
bästa sätt, kommer finnas på plats.
Arrangör: Växjö kommun
11.00-15.00 n Västra Esplanaden
Loppis Dress Earth
Vi är fem elever i årskurs två på ProCivitas Privata
Gymnasium i Växjö har ett terminsprojekt i Entreprenörskapskursen där vi samlar in kläder från vänner,
familj och Dig. Kläderna säljer vi sedan för en liten
slant så att vi kan hjälpa Din plånbok, Vår miljö samt
”Läkare utan Gränser”. Tillsammans kan vi göra skillnad! Du som vill skänka kläder kan lämna de till Dress
Earth klockan 9-11 i allén i Västra Esplanaden.
17.00 – 21.00 n Hofs Lifs, Kungsgatan 29 - 31
Landeriet – idélansering
16

Presentation av Landeriet
Landeriet kan bli en nyskapande plattform för att
lyfta fram kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling. Landeriet föreslås lokaliseras till Ringsberg/
Kristineberg som en samlad kombination av makerspace, trädgård, kafé, scen, utställning, kunskapscenter och butik. Initiativet är en angelägenhet för hela
staden, med ungdomar som nyckelgrupp.
Under kvällen: Medskapande, mat, musik samt ”en
utställning om en inställning”.
Arrangör: Hofs Lifs
Anmälan: senast 22 mars till hofslifs@hofslifs.se

Earth Week Festival

EARTH WEEK POP-UP PARK
Västra Esplanaden lördag 11.00-15.00
Välkommen till en park för dagen
Detta är en plats till för att använda en liten del av
stadens rum på ett nytt eller annorlunda sätt. En mini-park som uppstår från ingenstans och försvinner
igen lika snabbt som den kom till. Vad händer med
en plats när vi lägger till eller tar bort en komponent?
Hur skulle andra delar av vår stad kunna se ut?
Arrangör: Växjö kommun
17

n Västra Esplanaden/Konserthusparken
Barnens Matland och utemiljö - i Växjö och för
barn på flykt
Mysiga utemiljöer för barn, skola och förskola - för
odling och undervisning. Kom och lyssna på sagor
för barn och vuxna i sagotält och i Skogens koja kanske Mulle dyker upp? Carl von Linné kommer på
besök på eftermiddagen. Mat som lagats över öppen
eld finns att köpa – allt överskott går till Rädda
barnens insamling ”Barn på flykt”.
Arrangör: Miljö Linné och Studiefrämjandet Vuxenskolan i samverkan med Linnés Mathus, Lövsjö Loghouse,
Friluftsfrämjandet och Rädda Barnen

utanför konsthallen.Vi laborerar fritt och konstnärligt med miljön i fokus. Fri entré!

n Västra Esplanaden
Chokladparadiset Sverige AB
Choklad som motverkar resursslöseriet genom att
göra choklad av sådant som blir över vid tillverkningen. Chokladen är ekologisk och GMO-fri.
Försäljning av chokladprodukter.
Arrangör: Chokladparadiset Sverige AB

n Västra Esplanaden
Tempus – punkaskola
Punktering på cykeln? Kom och lär dig hur man
kan laga den!
Arrangör: Tempus

n Västra Esplanaden, utanför Växjö konsthall
Lördagslabb c/o Earth Week
13.00-15.00
Veckans lördagslabb flyttar ut i stadsrummet, precis
18

n Utanför biblioteket
Prova el-lastcykel och vanlig elcykel
Kom till Västra Esplanaden utanför biblioteket och
testa hur lätt det är att cykla elcykel. Ett kanonbra
alternativ för dig som vill ta dig fram snabbt, enkelt och bekvämt. Behöver du lastutrymme för att
kunna storhandla, köra de mindre barnen till dagis
eller skolan? Prova el-lastcykeln, i den kan du lasta
upp till 100 kg. utan problem.
Arrangör: Trafikenheten, Växjö kommun

n Västra Esplanaden, framför Konsthallen
Velomobil – framtida transportmedel för
landsbygden
Det tjatas ofta om hur bilen är ett måste för att
kunna överleva på landsbygden. Elbilar är tysta
och lokalt utsläppsfria, men även de bidrar till en
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stillasittande livsstil. Dessutom är det dyrt och inte
ett alternativ för alla. Velomobilen är ett verkligt
miljövänligt alternativ för längre arbetspendling.
Kom och titta eller prova.
Arrangör: Daniel Hägerby för Velomobilcenter.dk
Anmälan: För att få prova, anmäl intresse till
balboakonsult@gmail.com
n Våffeldagen
Våffeldagen måste firas med våfflor! Kungsmadskolans elever gräddar våfflor i Earth Weeks
Pop-Up Park. Kom och fika och häng i Earth
Week-parken!
Arrangör: Kungsmadskolans Hotell- och turismprogram
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EARTH WEEK-MÄSSA
Växjö Stadsbibliotek lördag 11-15
n Borneo i mitt hjärta
Borneos regnskogar tillhör världens artrikaste ekosystem. Skogarna avverkas dock och blir mindre
för varje dag. Det betyder att många av de flera
tusen unika arterna riskerar att utrotas – bland
andra orangutangerna. Fotoutställning “Borneo i
mitt hjärta” skildrar en resa genom Borneos vackra
regnskog med fria, vilda djur men också en resa

genom palmplantage, bränder och djur i bur.
Arrangör: Katarina Sandberg
n Botanikan
Här hittar du försäljning av olika krämer och
salvor gjorda av svenska läkeväxter samt svenska
örtteer. Här finns också information om ört- och
näringsmedicinska behandlingar.
Arrangör: Botanikan
n Drömmarnas kontor
Är du ung + vill förändra samhället? Vi i Drömmarnas kontor vill höra om dina idéer och hjälper
dig så att de blir till verklighet. Vi berättar även om
pågående projekt, vår hemsida och om vårt Earth
Hour event. Kom och träffa oss!
Arrangör: Drömmarnas kontor
n Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivningen informerar om
energieffektiv belysning.
Arrangör: Växjö kommun
n EQUALITY UF
Försäljning av barnboken ”En Klänning För Alla”
som lyfter ämnet om allas lika värde. Det hålls i
högläsning av boken i Stjärnrummet.
Arrangörer: Equality UF - Fanny Johansson och Mira
Kysinger Lowejko
Pris: 128 kr per bok
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n Fairtrade City Växjö
Informations- och provsmakningsbord för fairtrade, rättvis handel och etisk konsumtion. Försäljning av Fairtrade-märkta varor.
Arrangör: Växjö Fairtrade City
n Friluftsprogram för Växjö
Delar av Växjö kommuns nya Friluftsprogram och
planerade insatser för friluftslivet under 2017 presenteras. Välkommen att ta del av informationen
och ställa frågor!
Arrangör: Växjö kommun
n Globala Kronoberg
Globala Kronoberg är ett internationellt center som jobbar med internationella projekt för
ungdomar och organisationer i länet. Genom
Globala Kronoberg kan du bland annat åka iväg
som volontär och engagera dig med miljöfrågor
eller delta i internationella läger med natur och
hållbarhet i fokus.
Arrangör: Globala Kronoberg
n Hållbara måltider
Vi kommer att finnas på biblioteket för att berätta
om hur vi på måltidsorganisationen i Växjö kommun arbetar med hållbara måltider. Då finns
möjlighet att ställa frågor.
Arrangör: Måltidsorganisationen, Växjö kommun

n Hållbar turism
Träffa elever från Kungsmadskolans hotell- och
turismprogram och lär dig mer om hållbar turism
samt vad Växjö med omnejd har att erbjuda!
n Landeriet
Landeriet kan bli en nyskapande plattform för att
lyfta fram kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling. Landeriet föreslås lokaliseras till
Ringsberg/Kristineberg som en samlad kombination av makerspace, trädgård, kafé, scen, utställning, kunskapscenter och butik. Initiativet är en
angelägenhet för hela staden, med ungdomar som
nyckelgrupp.
Arrangör: Hofs Lifs
n Kom och träffa Länstrafiken!
Prata kollektivtrafik med oss, delta i vår tävling
och köp rabatterade resekort. Ladda ditt befintliga
resekort eller köp ett nytt med reskassa för 200
kronor och få 300 kronor.
Arrangör: Länstrafiken Kronoberg
n Miljövänliga självförsörjande hus
– En skolutställning
Vi bygger för framtiden! Vi är åtta elever i åk 6
som i ämnet Hem- och konsumentkunskap jobbar med hållbar utveckling. Vi bygger hus med
återvunnet material och med fantasins hjälp skapar
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vi nytänkande ekologiska boenden.
Arrangör: Åby skola åk 6
n Nominera till Växjös gröna gärning!
Vartannat år får skolklasser, företag, föreningar och
privatpersoner i Växjö möjligheten att vinna pris
på 30,000 kronor för sin gröna insats i Växjö kommun. Nästa år, 2018, är det dags att dela ut priset
igen. Men redan under Earth Week-festivalen i år
kan Du nominera ett bidrag! Kom till stadsbiblioteket för att få veta mer och lämna din nominering.
Arrangör: Växjö kommun
n Nybrukarna
Vad är ett andelsjordbruk? Som att odla själv men
utan att göra jobbet! Som andelsägare får du tillgång till säsongens grönsaker under hela odlingssäsongen. Några av odlarna i andelsjordbruket
Nybrukarna finns på plats och informerar om hur
deras verksamhet fungerar.
Arrangör: Nybrukarna
n Ocean Aim UF
Ocean Aim UF erbjuder en möjlighet att minska
utsläppen av mikroplaster till sjöar och hav genom
en filterlösning som samlar upp mikroplaster
i spillvatten från tvättmaskin och torktumlare.
Ocean Aim UF vill öka kunskapen om mikroplaster i vår vardag och dess påverkan på miljön.

”Vi vill inspirera och förmedla praktiska tips med
övertygelsen om att det lilla leder till det stora.”
Arrangör: Ocean Aim UF
n Omställning Växjö
Omställning Växjö är en del av den nationella och
internationella omställningsrörelsen. Omställning
Växjö arbetar lokalt för att ”ställa om” Växjö till ett
socialt, ekologiskt, ekonomiskt och existentiellt
hållbart samhälle.
Arrangör: Omställning Växjö
n Re-Design
Har du hål på favoritjeansen eller något annat
plagg? Lär dig hur du kan laga dina kläder eller
kom och laga direkt på plats i Earth Weeks egen
klädlagningsverkstad. Ta med dig plagget så får du
experttips! Kl. 12: Så lagar du några vanliga hål på
jeans kl.13: Lagning av stickade plagg och kl. 14:
Lagning av jeans.
Arrangör: Lotta Svensson
n Salong Globe
Vill du veta mer om miljövänlig hårvård? Salong Globe är på plats och berättar om och visar
produkter.
Arrangör: Salong Globe
n Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, religiöst och
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fackligt obundet studieförbund med bl.a djur-,
natur-och miljörörelser som medlemsorganisationer. Hos oss kan du hitta vägar till kunskap som
leder till förändring.
Arrangör: Studiefrämjandet
n Skrotworkshop
Bygg och skapa av skrot och cykeldelar.
Arrangör: Tempus
n SUSEN AB
Ett Svenskt företag som är specialiserat på hållbara
energisystem. SUSEN AB erbjuder hållbara energilösningar av absolut senaste snitt.
Arrangör: SUSEN AB
n Wederslöfs byggnadsvård
Lär dig om miljövänlig isolering! Titta på material
och få tips och råd.
Arrangör: Wederslöfs byggmadsvård
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Galaxen
n Ett hållbart Rödakorskretslopp
10.00–13.00
Vad gör Röda Korset med dina skänkta kläder?
Hur kan din gamla tröja och dina slitna jeans bidra
till integrationen i Växjö kommun eller att fler
ensamma äldre får en social kontakt?
Kom och lyssna på berättelsen om Röda Korsets

kretslopp!
Arrangörer: Röda Korset i Växjö
n Framtidens mat!
13.00–14.00
Vilken god mat äter vi framtiden och hur behöver
framtidens matproduktion se ut?
Arrangör: Miljö Linné
n Rådda planeten med Drömmarnas kontor
14.00–16.00
Plats: Galaxen, Stadsbiblioteket
Lär dig om hur dina val påverkar planeten och
inspireras av andras engagemang för en bättre
planet. Vi kommer att ha en tävling på temat mat
och hållbar livsstil, kom och delta!
Arrangör: Drömmarnas kontor
Röda rummet
n Byt och skapa leksaker med Retoy
11.00 – 15.00
Ta med leksaker du inte leker med längre och
byt till roligare! Du kan även ge nytt liv åt trasiga
leksaker och återvunnet material genom att skapa
i Retoy Lab. Du kan leka, pyssla och rita. Kul för
både barn och miljö, och dessutom gratis! Läs mer
om Retoy och evenemanget på www.retoy.se
Arrangörer: Retoy, Växjö kommun
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Stjärnrummet
n Högläsning för alla barn
14.00
Högläsning av barnboken ”En Klänning För Alla”
som lyfter ämnet om allas lika värde. Boken är
skriven av Fanny Johansson och Mira Kysinger
Lowejko
Arrangör: Equality UF
Tysta Lässalen
n Från skräp till skatt
12.00–13.00
Visst är det fantastiskt vad man kan göra med
skräp och gamla prylar som man inte använder?
Tillsammans gör vi konstverk med burkar, tyger,
och papper med inspiration från hela världen.
Fri entré!
Arrangör: Globala Kronoberg
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Talare
Som en liten lugn oas i bibliotekets hjärta ligger
Brasan på våning två. Här kommer du under dagen
kunna lyssna på när Katarina Sandberg presenterar
utställningen ”Borneo i mitt hjärta”. Representanter från Växjö kommun presenterar det nya
friluftsprogrammet och det nya trädprogrammet.

Även det spännande projektet ”Återbruksbyn” får
tid och plats på scenen!
Friluftsprogrammet - I Växjö kommun finns
många fina naturområden som ger goda förutsättningar till naturupplevelser och friluftsliv. Ett övergripande mål med friluftsprogrammet är att öka
utomhusvistelsen och skapa möjlighet och intresse
för fler att ta sig ut i befintliga friluftsområden.
Martin Unell, kommunekolog på Växjö kommun
berättar om det nya Friluftsprogram.
Borneo i mitt hjärta, en reseskildring av Borneos
regnskog. Kattis Sandberg visar bilder och berättar.
Andelsjordbruk – Vad är ett andelsjordbruk?
Nybrukarna berättar om hur de levererar grönsaker
till andelsägare under hela odlingssäsongen.
Stadsbruk – ”Odlar livskvalitet i urbana miljöer.
Hur kan odling bidra till en ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar stad? Ett tvåårigt projekt
där Växjö kommun samarbetar med Malmö och
Göteborg.” Projektledare i Växjö kommun, Sofia
Asplund, berättar om projektet.
Trädprogrammet- Varför blir träd allt viktigare
i en tätare stad? Vad kan kommunen göra för att
bevara träd i staden? Växjö kommun har tagit fram
ett trädprogram för att skapa en mer enhetlig syn
på Växjös träd. Trädprogrammet ska också skapa
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en gemensam förståelse till trädens behov och
hänsyn i planering, byggprocess och i den löpande
skötseln. Ida Karlsson, landskapsarkitekt på Växjö
kommun berättar.
Återbruksbyn – Mer information kommer på
webben.
Stadshuset – Mer information kommer på webben.

Obs! För eventuella
ändringar och senaste
version av programmet, se
www.vaxjo.se/earthweek
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Earth Hour 25 mars

Växjö stödjer Världsnaturfondens klimatmanifestation genom att släcka gatubelysningen i tätorten
kl 20.30-21.30

EARTH HOUR 2017

Earth TILLSAMMANS
Hour Dog Walk FÖR KLIMATET
Tid: Promenaden börjar kl. 21.00 (mot simhallen)
Plats: IOGT-NTO (Vattentorget) i Växjö
För tredje året i rad anordnas en hundpromenad
runt Växjösjön, just under timmen då allting släcks.
Ta med en ficklampa och självklart får hunden
bära reflex. Det kostar inget och alla är välkomna,
med eller utan hund. Ingen föranmälan.
Arrangör: Linn Hohner
Candlelight dinner
Plats: Izakaya Moshi
Alla våra vegetariska rätter från lunch och kvällsmenyn serveras med kärlek och en härlig rabatt på
20% hela veckan. Dessutom anordnas Candlelight
dinner i samband med Earth Hour lördag kväll.
Arrangörer: Izakaya Moshi, Växjö Citysamverkan AB

#EarthHour
WWF.SE/EARTHHOUR
25 MARS 2017 | 20:30
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20-26 mars

Café Coretto, Skåres Konditori AB,
PM & Vänner, Kafé de luxe, Österhagen,
Izakaya Moshi, Stars n Stripes, Condeco,
Lagerlunden Bistro & Bar, Grilleriet,
Pinchos, Piazza Teatro, TAK, Jackson’s,
Café Lilla Torg.
Välkommen till Växjö City där flera av
restaurangerna och caféerna bjuder in till en
Vegovecka i samband med Earth Week. Testa
en vecka ”sin carne” med 20% rabatt på alla
vegetariska lunch- och middagsalternativ! Se
hela listan på vaxjocity.se.

20 % rabatt på alla vegetariska
lunch- och kvällsalternativ.
Förköp/anmälan: Bordsbokning kan behöva
ske kvällstid. Se vaxjocity.se/vegovecka, för
länkar och telefonnummer.
Arrangör: Växjö Citysamverkan AB
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Växjöborna är miljöhjältar
Tack vare att så många Växjöbor väljer lokalproducerad fjärrvärme minskar utsläppen av
koldioxid med omkring 170 000 ton varje år – det
visar ett klimatbokslut som forskningsföretaget
Profu gjort. Det kan jämföras med att samtliga
kommuninvånare skulle avstå från att köra bil
under nästan 1,5 år eller om alla i kommunen
avstod från att äta kött i 31 månader.

Varför Earth Hour och Earth Week
Växjö stödjer Världsnaturfondens symboliska
klimatmanifestation, Earth Hour, eftersom vi
arbetar för en fossilbränslefri kommun.
Men vi vill göra något mer för klimatet
och en renare miljö. Därför genomför vi för
fjärde året Earth Week, en miljövecka, där
alla kan arrangera och delta i miljöevent
och aktiviteter.

Kraftvärmeproduktion är väldigt energieffektivt
eftersom såväl fjärrvärme som el produceras
samtidigt. Den el som produceras är förnybar och
ju mer el och fjärrvärme som produceras desto
mer trängs exempelvis importerad kolkraftsel
bort.

Växjös miljövecka avslutas med att Växjö släcker
gatubelysningen i tätorten under Earth Hour,
lördag 25 mars, kl. 20.30 - 21.30.
www.vaxjo.se/earthweek
www.wwf.se/earthhour

Läs gärna mer om klimatbokslutet på veab.se
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Bilder från Earth Week 2015
Foto: Mats Samuelsson • Tryck: Lenanders AB, Kalmar
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Earth Week finns på Facebook och Instagram
#earthweekvaxjo
Kontakt
Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö
Post: Box 1222, 351 12 Växjö
Telefon: 0470 - 410 00
Fax: 0470 - 164 89
E-post: earthweek@vaxjo.se
www.vaxjo.se/earthweek
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