Earth Week är till för att inspirera,
sprida kunskap och engagemang
för hållbarhetsfrågor.

Häng på dessa utmaningar i
din arbetsgrupp under
Earth Week.

Måndag

Matlåda med helgens festmat
Matsvinn leder till onödigt stor miljöbelastning, och så mycket som en tredjedel av all mat
som produceras globalt slängs. Se till att använda helgens festmat och ät till lunch på
måndagen. I veckans program bjuder vi på föreläsning om matsvinn och schnippeldisco
där svinnmat blir till goda måltider.

Tisdag

Klä dig i second hand-kläder
Genom att förlänga klädernas livslängd och handla second hand gör man en stor insats för
miljön. Och det går att klä sig lika snyggt ändå! Testa och kom till jobbet i second handkläder! Under veckan finns flera aktiviteter där du kan byta garderob utan att handla nytt.

Onsdag

Plantera ett frö
I mars är det en bra tid att börja förodla en del grönsaker. Sätt ett frö idag få något fint och
gott at skörda i sommar! På onsdagen är det även fröbyte på biblioteket.

Torsdag

Ställ bilen
I centrala Växjö är avstånden ofta inte så långa. Ställ bilen om du kan och cykla, eller
samåk eller åk kollektivt om du har en längre sträcka. Under veckan kan du få testa nya
cyklar eller lyssna på en förtagare som gått från klimatvärsting i resande till så lite utsläpp
som möjligt.

Fredag

Plogga
Ta en joggingtur eller promenad och plocka skräp och se hur mycket du hittar på en
halvtimme. Nedskräpning är ett problem och mycket resurser läggs på att städa. Med de
nya fyrfackskärlen som kommit på plats på flera ställen underlättar det förhoppningsvis för
fler att ta hand om sitt skräp. På lördag är det en föreläsning om att Plogga.

Är du aktiv i sociala medier? Hashtagga gärna #earthweekvaxjo #vaxjokommun

Vad händer 25-30 mars?
Du hittar program och svar på www.vaxjo.se/earthweek

