Nyhetsbrev 2. Earth Week den 20-25 mars 2017.

Fossilfritt Växjö
Växjö kommun vill minska trafikens
påverkan på miljön och har som mål
att öka de resor som invånarna gör till
fots, cykel och med kollektivtrafik. Vi
kan alla bidra för att nå detta mål!
Earth Week är ett perfekt tillfälle för
Dig att inspireras till hur detta kan
gå till!

Lämna bilen hemma!

Programmet för Earth Week är nu klart!
Du hittar det här: www.vaxjo.se/earthweek.
Velomobiler
Daniel är en småbarnsfar som bor på landet och har 38 km till jobbet. Innan
dottern kom tränade han en del, men nu är det svårare att prioritera egen tid.
Under Earth Week-festivalen kommer han finnas på plats med sin velomobil
för utställning och i viss mån provcykling. Läs mer…

På cykel kan du uppleva våra gröna
vackra vyer, friska luft och känna
stadskärnans puls på riktigt. Vill du
hellre glida in till centrum utan fysisk
prestation eller risk för regn, är alltid
kollektivtrafiken ett bra alternativ.
På lördagen den 25 mars är delar
av Västra Esplanaden avstängd
och är istället en Park för dagen
tillsammans med andra pop upaktiviteter!
Bland annat kan du kika närmre på
velomobil och prova på olika el-cyklar.
Du kan också lära dig att reparera en
punka av Tempus cykelverkstad!
Dessutom finns Länstrafiken på plats
med bra erbjudanden på sina resor.

Följ oss på: Instagram:
earthweekvaxjo och facebook:
facebook.com/miljoochhallbarhet

Peter Carlsson på Framtidsdagen
Mer om hållbara transporter blir det även på Framtidsdagen! Peter Carlsson,
före detta inköps- och logistikchef på Tesla, kommer till Växjö onsdag den 22
mars och föreläser om framtidens transporter. Peter som har sina rötter i
Växjö, är vd och delägare till det svenska företaget SGF Energy. Målet för
företaget är att ta fram nästa generations litiumjonbatterier till halva kostnaden
– och på så vis bidra till elbilsrevolutionen! Mer information och anmälan

Nyhetsbrevet ges ut av Växjö kommun
Ansvarig utgivare: Julia Ahlrot, earthweek@vaxjo.se
www.vaxjo.se/earthweek
#earthweekvaxjo

