Nyhetsbrev 1. Earth Week den 19-24 mars 2018.

Nominera till
Växjös gröna gärning!
Vilket företag, skolklass och förening
eller privatperson tycker du ska få
Växjös gröna gärning?

Earth Week – Växjös framtidsvecka – fyller 5 år i mars!
Våren kan kännas avlägsen så här när höstmörkret lägger sig över våra
breddgrader men förr än vi anar vänder det och ljuset kommer åter.
Planeringen har redan satt fart för 2018 och när vi nu femårsjubilerar vill vi att
det ska bli den bästa Earth Week någonsin! Senaste nytt hittar du på
www.vaxjo.se/earthweek. Vi vet redan att

Du kan nominera dig, någon annan,
en skolklass, förening eller ett företag
till Växjö kommuns miljöpris.



Det blir prisutdelning under Earth
Week 2018.



Se vilka som vann sist, läs mer om
Växjös gröna gärning och lämna ditt
förslag senast 30/1 2018 på:
www.vaxjo.se/vgg



det är fullt med elever som laddar upp för årets tema Vårt livsviktiga
vatten.
det kommer bli en riktigt spännande Framtidsdag den 22 mars med
målgrupp yrkesverksamma i regionen.
Växjös gröna gärning kommer delas ut under veckan till några som
lite extra bidrar till en hållbar framtid.

European Green Leaf Award 2018
EU-kommissionen har i år utsett Växjö till vinnare av European Green Leaf
Award 2018, vilket betyder att EU tycker att Växjö är Europas grönaste stad.
Det ska vi fira under veckan!

Framtidsdagen 22 mars 2018
Länsförsäkring Kronoberg, PwC, Sustainable Småland och Växjö kommun fortsätter
det lyckade samarbetet från förra Earth Week och genomför ännu en Framtidsdag för
näringslivet och andra yrkesverksamma i regionen. Framtidsdagen är en regional
mötesplats för hållbar utveckling - ett ypperligt tillfälle att mingla och framtidsspana om
hållbara trender tillsammans med några av Sveriges intressantaste inspiratörer på
området. Det är redan klart att Parul Sharma, människorättsaktivist och
sommarpratare, samt Per Holmgren, meteorolog och naturskadespecialist, tar plats på
scen denna dag. Kom ihåg att redan nu sätta en bock i din kalender för denna dag.
Lite glimtar från Framtidsdagen 2017

Prisutdelning av Växjös gröna gärning
under Earth Week 2016.

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

Wow, markera i din kalender redan nu: Earth Week 19 – 24 mars 2018!
Hälsningar Projektgruppen för Earth Week

