Nyhetsbrev 3. Earth Week den 25-30 mars 2019.

Vad händer nästa vecka?
Få tips från skomakaren på Scorett, var med om tjuvstart av cykel-biblioteket,
delta på workshop för återbruk, lämna in kläder och hämta prylar i
Återbruksloungen. Frågan är vad som INTE händer nästa vecka? Programmet
fortsätter att växa så håll dig uppdaterad på webben, där får du också svar på
frågor som: måste jag anmäla mig till föreläsningen om Slow Fashion? Vad
kostar kulturskolans vårshow? Du hittar program och svar på

www.vaxjo.se/earthweek
Föreläsning lördag klockan 13.00
Slow fashion-influencern Johanna
Nilsson deltar på Earth Week Växjö
Delta på klädswap och/eller kom och
hör hennes tankar kring slow fashion
och inspireras kring hur du kan bidra till
en mer hållbar konsumtion, "-För mig
handlar hållbart mode om global
solidaritet. Jag är, som de allra flesta av
oss, en person som vill kunna leva på
min lön och inte bli sjuk på min arbetsplats. Och därför är det självklart att mitt
största intresse: mode!, inte ska förneka
de som producerar mina kläder sådana
grundläggande saker. Ja, miljö och
människor ska inte ta stryk bara för att
jag vill vara fin, svårare än så är det
inte!". Klädswap lördag, inlämning
måndag.

Utmana dig under veckan
Earth Week vill skapa engagemang och starta samtal. Vad kan du eller ditt
företag göra för en bättre framtid? Ställa bilen, äta matlåda, så ett frö eller
delta på några event under Earth Week?

Spännande föreläsare
Under veckan är det många intressanta föreläsningar, till exempel pratar Carl
Lundberg om ”Från guldkort till ECO-travel - en bergsguides resa mot hållbar
turism” och dumpstraren Andreas Jakobsson som pratar om vårt matsvinn.

Upplev en del av Västra Esplanaden som park
Fredag och lördag under Earth Week stängs trafiken av på Västra
Esplanaden. Istället blir det pop up-park med aktiviteter. Kom och
lämna/hämta saker i Återbruksloungen, laga mat på schnippeldisco,mingla
och häng. Det händer mycket både ute och inne i stadsbibliotek.

Kom ihåg invigningen på måndag klockan 17.00 på
Nyhetsbrevet ges ut av Växjö kommun
Ansvarig utgivare: Charlotte G Brynielsson,
hållbarhetschef
Vill du avsluta din prenumeration så mejla oss
earthweek@vaxjo.se
www.vaxjo.se/earthweek @earthweekvaxjo
#earthweekvaxjo #vaxjokommun

stadsbiblioteket.

