Nyhetsbrev 2. Earth Week den 25-30 mars 2019.

Välkommen till Earth Week! Det
är världens chans.
Många av oss ser att vi behöver
förändringar för att klara miljömålen.
Växjöbor engagerar sig på olika sätt i
arbetet med att göra kommunen mer
hållbar. Att få kraftsamla en vecka om
året för att diskutera, uppleva och lära
sig nya saker är väldigt värdefullt. I
Europas grönaste stad vill vi att alla ska
vara med i förändringen utifrån sina
utgångspunkter. Jag tror och hoppas att
du ska hitta en eller flera programpunkter som intresserar dig.
Tillsammans bygger vi nu för det
framtida Växjö som vi vill ska vara en
bra plats att bo på, arbeta i och leva i nu
och i framtiden. Hur vill du ha det? Vad
ser du för en kommun framför dig 2030?
Välkommen att låta dig inspireras till
en hållbar framtid!
Magnus P. Wåhlin (MP) ordförande i
Växjö kommuns hållbarhetsutskott

Invigning 25 mars av Earth Week
Kom och var med när Magnus P. Wåhlin (MP) och Anna Tenje (M) från
Växjö kommun inviger veckan på Växjö stadsbibliotek. Stefan Hermansson,
Småländska bränslen berättar om sin miljö/klimatresa som företagare.

Nytt för 2019
Lite nya inslag i Earth Weeks program är en frukostträff med ALMI,
föreläsning av bergsguide som ställt om sitt företag, om Svinnlandet och
Slow Fashion, klimatmiddag med Svalna och mycket som handlar om vår
konsumtion.

Pop-up igen
Fredag och lördag 29 -30 mars stänger vi av trafiken på Västra Esplanaden
för att bjuda på Earth Weeks pop up-park. Här kan du byta saker i
återbruksloungen eller vara med på schnippeldisco där bra mat som skulle
slängts lagas till läckra rätter. Det händer mycket både ute och inne i
stadsbibliotek och konsthall. Kom och upplev platsen på ett nytt sätt!

Många aktörer som samverkar
24 januari blev det en värdefull träff då eventuella arrangörer bjöds in att
diskutera event under Earth Week.
Det finns många olika sätt att delta: ha en föreläsning, gör en kampanj eller
utmaning/tävling bland kollegorna, bjud in till öppet hus för att visa upp ert
miljöarbete, eller delta i vår pop up-park eller mässa på fredag och lördag.
Anmälan, mer information och hela Earth Weeks program hittar du på:

www.vaxjo.se/earthweek
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

