Vi blickar framåt
mot ett hållbart
Kristianstad!

Detta hände...
Facebook - Framtidsveckan Kristianstad
www.kristianstad.se/framtidsveckan2015

Arrangörer och medarrangörer:

Framtidsveckan – för hållbar
utveckling/omställning är en
aktivitet i Kristianstads
kommun som föreningar och
organisationer i samverkan
med kommunens Agenda 21,
med början 2014, årligen
genomför. Under Framtidsveckan fokuserar vi på hela
kommunen som en hållbar
kommun, ekonomiskt,
miljömässigt, socialt
och demokratiskt.
Vi driver på för
ett hållbart Kristianstad!
Styrgruppen för Framtidsveckan

Sponsorer:

Lördag 12 september
Vattenriket 10-årsjubilerar som biosfärområde
Tid: 11.00-17.00
Arrangör: Biosfärskontoret

Framtidsveckan tjuvstartade med Vattenrikets 10-årsjubileum som biosfärområde lördagen 12/9. De flesta aktiviteterna ägde rum utomhus i ”redet” och missgynnades till en början av ett lätt duggregn. Publiken färgades strax ljusblå av de utdelade plastregnkapporna. Per-Erik Tell frågade ut några av Vattenrikets nyckelpersoner i sin biosfärsoffa. Pernilla
Andersson sjöng vackert och sade att hon var stolt över naturum. När vädret bättrade
sig var det lång kö till de välsmakande ”strandängsburgarna”. Man kunde sedan bland
annat öva qigong och lyssna på Händels ”vattenmusik”. Allra sist visade Patrik Olofsson
bilder från Vattenriket i en helt fullsatt hörsal.
För 10 år sedan utnämndes Kristianstads vattenrike till biosfärområde av FN-organet Unesco. Det finns 600 sådana områden i världen och fem i Sverige. Kristianstads Vattenrike
var först i Sverige. Huvudansvarig är Kristianstads kommun som arbetar för att bevara och
utveckla områdets biologiska och kulturhistoriska värden. Vattenrikets besökscentrum är
naturum som ligger nästan mitt i staden. Inom Vattenriket finns flera naturreservat vilka
kan besökas från inbjudande fågeltorn, stigsystem eller informationsskyltar. Jubileet är en
del i Framtidsveckan.biosfärsoffa - Per Erik Tell samtalar med vattenrika gäster, smaka på
Vattenriket - Ellen Taylor från Sveriges yngsta mästerkock, Peo Fredholm och Amina Olsson lagar både sött och salt från Vattenriket, prova på qigong i redet med Åsa Ottosson,
Christianstad symfoniker ger Händels Water music i redet, biosfärolympiad för hela familjen, mitt Vattenrike - bildföredrag med naturfotograf Patrik Olofsson, föredrag med biosfärområdets koordinator Carina Wettemark i restaurangen serverar Fredholms strandängsburgare och Ottoglass till jubileumspriser mångfaldsvandring kring naturum.

Söndag 13 september
Vångabygdens Skördefest

Tid: 12.00-17.00
Plats: Vångabacken
Vångabygdens Skördefest och invigning av Framtidsveckan
Framtidsveckan för hållbar omställning i Kristianstads kommun
invigdes på Vångabygdens Skördefest den 13 september 2015!
För andra året satsade föreningar, studieförbund och kommunens Agenda 21 på en
Framtidsvecka då det bjöds på föreläsningar, workshops och andra aktiviteter för att
väcka tankar, diskutera och ge idéer som kan stärka utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vi har bara en jord och vi måste vara rädda om den och dess invånare! Vi måste
satsa på en utveckling som stöder social rättvisa, delaktighet och demokrati och klimat/
miljö!
Invigningstalet hölls av Solvig Oredsson och Jan Lindelöf och Framtidsveckan blåstes in
av Conny Gavestål. Framtidsveckan presenterades också i ett tält på marknadsplatsen.
Infomaterial om veckans mål och mening delades ut och utställningar visades. I tältet
samsades utställningar om Agenda 21 och Fairtrade, Naturskyddsföreningen, FN-föreningen, Föreningen Afrikas Horn i Skåne och dess ADA-projekt (antidiskrimineringsprojekt) och
Oppmanna-Vånga hembygdsförenings 15-åriga satsning på natur och människa i form
av en ny Nässelslingefolder! En gemensam satsning på barnens rätt i samhället och Världens Barn gjordes med tipsrundor och insamling! Av de ca 3500 besökarna på Skördefesten kom många till Framtidsveckans tält!

Söndag 13 september
Blåherre Mölla - Kulturarvsdagen

Tid: 10.00-17.00
Plats: Blåherre Mölla, söder om Maglehem
Blåherre Mölla, söder om Maglehem, uppmärksammade Kulturarvsdagen med att hålla
möllan igång, mala säd och av mjölet baka bröd i stenugnen. Försäljning av nybakat
bröd , guidning i området, visning av taktäckning med halm. Caféet var öppet.

Jord att leva på, Klimatandakt i Östermalmskyrkan
Tid: 18.00
Plats: Östermalmskyrkan
Arrangör: Ekumeniska Rådet

Carl-Henrik Henriz, präst och ekoteolog,
kopplade samman Bibelns budskap med
dagens klimatförändringar. Att se miljön
som en andlig fråga ger både framtidstro och ansvar inför Skaparen.
Ett par filmklipp om Klimaträttvisa
visades och en namninsamling gjordes. Det blev ett intressant samtal
vid kaffebordet efteråt.
16 personer inkl. medverkande.

Måndag 14 september
Sopkommissionen - fallet med de osorterade soporna
Tid: 09.30-10.20
Plats: Tivoli scenen
Arrangör: Renhållningen, Agenda 21

År 2013 fyllde Renhållningen i Kristianstad 120 år. Vi firade det med att skriva en barnbok
om hur man sorterar sopor i Kristianstads kommun. Boken är framtagen av Renhållningen Kristianstad och Agenda 21. Sopkommissionen är en musikaliskt show som bygger på
bokens tema. Elever och pedagoger och alla andra var välkomna till Tivoliparken för att
se showen! Antalet personer: ca 350.

Måndag 14 september
Landsbygdsutveckling - för ett hållbart samhälle!
Tid: 18.00-21.00
Plats: Folkets Hus, Arkelstorp

Landsbygdsutveckling för ett hållbart samhälle! Så löd
rubriken för Framtidsveckans helkväll den 14 september. Underrubriken var Välkommen till en kväll om
den smarta landsbygden! och kvällens värd Solvig
Oredsson presenterade temat med en rad frågor:
Varför vill de flesta i Kristianstads kommun bo på
landsbygden? Varför är det viktigt att stad och
land går hand i hand? Varför är smart teknik
som fiber och digitalisering så viktig? Varför har
natur och djur ofta en läkande och stimulerande inverkan på oss människor? Är det så
att man blir smartare av att bo på landsbygden?
Sven Nilsson, den politiker som har det
största ansvaret för landsbygdsutvecklingen i Kristianstads kommun var kvällens
hedersgäst.

Efter välkomnandet förflyttade
sig de 45 deltagarna ut i Folkets
Park där hundmänniskan Sven
Håkansson presenterade sin bordercollie Calle. I ett härligt fartfyllt
program fick vi se den intensiva
kontakten och arbetsglädjen
som kan uppstå mellan hund och
människa! En upplevelse som kan
få en människa att växa.
Sven berättade om sina hundar,
som han tävlat med på hög nivå
och som gett styrka och glädje
åt många, också unga med särskilda behov.

Sven Nilsson och Solvig Oredsson

Måndag 14 september

Svens Håkanssons bordercollie Calle

Solvig Oredsson och Sven Håkansson

Christer Yrjas föreläste om Grön Arena-gårdar

Måndag 14 september
Christer Yrjas stod för nästa punkt på programmet: Grön Arena-gårdar på landsbygden
som sociala entreprenörer. Grön Arena handlar om att gårdar med lantbruksdjur och
nära naturen kan erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med olika typer av utmaningar i livet – i samverkan med skola, social omsorg och inom hälsoområdet. Christer
arbetar på Hushållningssällskapet och är nationell samordnare för Grön Arena-gårdar och
hans föreläsning gav inspiration och idéer för framtiden.
Jamal Abdullle från Föreningen Afrikas Horn i Skåne berättade om det
lyckade sambusaprojektet som gett
arbete åt många och smaksensationer åt ännu fler varje dag genom
försäljningen av sambusa i enflyttbar
försäljningsvagn.
I pausen som följde fick vi alla chansen att smaka på sambusa med
olika fyllningar. Hembygdsföreningen
bjöd på kaffe och ortens ICA-handlare Robban Reer bjöd på wienerbröd.
Robban medverkade under hela
Framtidsveckan med specialerbjudande på ekologiska och närproducerade varor. Synnerligen uppskattat! Avslutningsvis presenterade Sven
Nilsson kommunens satsningar på
hållbarhet inför framtiden.

Jamal Abdulle
Arrangör för kvällen var Oppmanna-Vånga hembygdsförening i samverkan med lokala
LRF, Arkelstorps Folkets Hus-förening, PRO och Arkelstorps scoutkår. Vi var ca 25 kvinnor
och 20 män.

Tisdag 15 september
Vad är aktuellt på Krinova Incubator & Science Park och hur jobbar man
med hållbart företagande?
Tid: 09.00-10.00
Karl-Erik Grevendahl (miljöansvarig)
och Charlotte Lorentz Hjort, VD,
på Krinova berättade om hur man
tillsammans i Klimatalliansen och
nu också i Vattenalliansen arbetar
med hållbarhet, tillsammans med
flera företag. Spännande projekt
redovisades. Bland annat berättades om projektet A changing
climate for business, nätverket
Klimatallians Skåne Nordost, Ekosystemtjänster i värdekedjan, Biogasutmaningar samt innovationer inom
vattenområdet. Två åhörare, en
man och en kvinna.

Studiebesök till bl. vindkraftverket med Martin Holmén,
Energi- och klimatrådgivare
Tid: 08.00-11.00 förbokat deltagare SFI; Arrangör: Agenda 21
Under två dagar, tisdag och
fredag hade Martin varit på
studiebesök med SFI deltagare och sett vindkraftverk, Allöverket, solceller på ishallens
tak samt pratat energifrågor.
(70 personer)

Martin Holmén

Tisdag 15 september
Lunchföreläsningar på temat Hållbara Kristianstad
Tid: 12.00-13.30
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet
Först hölls tre korta lunchföreläsningar av tjänstemän från kommunen. Katrine Svensson inledde
genom att berätta om kommunens arbete med
de nya miljömålen. Antalet mål har minskats och
ordnats i fem målområden t ex Mångfald i miljön
och God vattenstatus. Förhoppningsvis tas beslut
om miljömålen under hösten. (16 personer)
Därefter berättade Daniela Krizanec, Åsa Hammarstedt och Charlotte Svensson om kommunens
arbete med Hållbar stadsplanering. Som exempel tog de planerna på det nya området ”Vilans
strandäng” väster om Långebro, där man siktar på
”internationell toppklass i hållbar stadsutveckling”.
(21 personer)
Lunchföreläsningarna avslutades av Monica Axelsson som berättade om arbetet med den nya havsplanen och om följderna för Kristianstad och kusten
vid ett framtida högre vattenstånd. Man räknar
med att havet kan stiga cirka 1 m till år 2100, vilket
kan medföra översvämningar och erosion längs
kusten. (20 personer)

Daniela Krizanec

Katrine Svensson

Charlotte Svensson

Tisdag 15 september
Globen - föreställning om den stora bilden av
människans påverkan på planeten.
Tid: 14.00-15.00
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet
Sedan var det dags
för Per Bergström och
Magnus Apelqvist från
Jönköping att framföra
sin miljökabaré ”Globen” en föreställning om
människans inverkan på
planeten.
De började genom att
som sportkommentatorer
skildra ”matchen” mellan
människan och naturen
från Linne´s tid till i dag.
Människan vann genom
att inte bry sig om domarens signaler och genom att
dopa sig med olja och miljöförstöring. Efter ”fruktstund” med
sång berättade man om vår
konsumtion och den nyligen
gångna ”Overshoot day” och
om skillnaden mellan energi
och exergi (energikvalitet).
Några sångrefränger som
fastnade:”Vi har passerat
det bästa i jakten på det
mesta” och ”Jag kan inte
leva utan dig, men du kan
leva utan mig” (om människan och naturen). (14
personer)

Tisdag 15 september
Filmvisning: ”Bikes vs Cars” av Fredrik Gertten
Tid: 14.00-15.30
Plats: Filmmuseet
Arrangör: FN-föreningen, ABF

Visning av filmen ”Bikes vs Cars” av Fredrik
Gertten som presenterar den ohållbara
situationen med ständig tillväxt att antalet
bilar i städer. Men det finns lösningar...
Cykeln är ett fantastiskt verktyg för förändring. Aktivister och städer över hela
världen är på väg mot ett nytt system.
Men kommer de ekonomiska krafterna
att tillåta det?
Vid de två visningarna kom sammanlagt ca 30 personer till Filmmuseet (20 kvinnor). Jan
introducerade filmen som handlar om den ohållbara situationen med ständig tillväxt av
antalet bilar i världens storstäder. Men det finns lösningar. Cykeln är ett fantastiskt verktyg
för förändring. Men kommer de ekonomiska krafterna att tillåta det? Efter filmerna diskuterade publiken hur Kristianstad kan bli en ännu bättre cykelkommun.

Filmvisning: ”Inte bara honung” av Markus Imhoof
Tid: 16.00-17.30
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Studiefrämjandet,
Naturskyddsföreningen

Under de senaste fem åren har miljontals bin
dött utan att någon kan förklara orsaken.
Om bina fortsätter att dö kommer det att få
drastiska konsekvenser för människan. Över
en tredjedel av vår livsmedelsproduktion är
beroende av binas pollinering. Filmen tar oss
på en resa till biodlare över hela världen för
att ta reda på varför bina dör. Sedan var det
filmtime med visning av ”Inte bara honung”
av Markus Imhof.
Filmen skildrar först småskalig biodling i Österrike och extremt storskalig biodling i USA där
bikuporna transporteras runt hela kontinenten. De sjukdomar och parasiter som hotar
honungsbina skildrades också liksom hur det
kan gå när människan utrotat de pollinerande insekterna som i delar av Kina, där fruktträden då måste pollineras av människorna.
(16 personer)

Tisdag 15 september
Globen-föreställning om den stora bilden av människans påverkan
på planeten.
Tid: 18.00-19.00
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

Sedan var det dags för Per Bergström
och Magnus Apelqvist från Jönköping
att framföra sin miljökabaré ”Globen” en
föreställning om människans inverkan på
planeten. De började genom att som
sportkommentatorer skildra ”matchen”
mellan människan och naturen från Linne´s tid till i dag. Människan vann genom
att inte bry sig om domarens signaler och
genom att dopa sig med olja och miljöförstöring. Efter ”fruktstund” med sång berättade man om vår konsumtion och den
nyligen gångna ”Overshoot day” och om
skillnaden mellan energi och exergi (energikvalitet). Några sångrefränger som fastnade:”Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta” och ”Jag kan inte leva utan dig, men du
kan leva utan mig” (om människan och naturen). (17 personer)

Kristian Gärdsborn visar naturbilder

Tid: 19.30
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet
Kristian Gärdsborn visade bilder av det rika insektslivet på de sandiga markerna runt Åhus.
Kristian har lagt ner mycket tid på att ta fantastiska närbilder på olika fjärilar och solitära
(ensamlevande) bin tex sovarebin, gökbin och tapetserarebin. (6 personer)

Foto: Christer Neideman

Onsdag 16 september
Hållbarhetsarbete på Högskolan (10 personer)
Tid: 10.00-12.00
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Högskolan Kristianstad

Varför blommor? HansOlof Höglund, lektor,
HKR
Blommorna i naturen
tar vi kanske för givna
utan att veta vad de
heter. Hans-Olof pratade om varför vi borde
ha lite kunskap om vad
de heter, varför de finns
och hur det fungerar.

Leva med myggor. Vad tycker du?
Arne Halling, professor emeritus, HKR
Det mest spontana
och ’otvungna’
förhållningssättet
till myggor har jag
upplevt i mina
kontakter med
barn
i lekskoleåldern,
något som tycks
försvinna med
åldern.

Varför matte? Kristina
Juter, biträdande professor, HKR
Matematiken i samhället, skolan och för
individen kommer
att exemplifieras och
motiveras. Det blir
både nytta och nöje!

Onsdag 16 september
Att pendla mellan liv och död – om
djuret som utmanar livets gränser.
Ingemar Jönsson, professor, HKR
2007 skickade
Ingemar upp
3000 björndjur i
rymden för att
se hur de skulle
överleva ute i
intet. De klarade sig utmärkt
och björndjuren
blev världsberömda över en
natt. Björndjur
på rymdresa blir
barnbok.

Hållbarhet för
dig och mig?
Jaromir
Korostenski,
univ adjunkt,
HKR
Finns det bara
en hållbarhet?
VARFÖR gör vi
som vi gör?
HUR kan vi
göra rätt?
VAD är hållbart?

Avall som resurs. Lennart Mårtensson, professor, HKR
”Det finns inget avfall utan allt är att
betrakta som en
resurs” är ett uttryck
som den svenska
avfallsbranschen står
bakom. Detta ska
ses i skenet av globala miljöproblem
som växande avfallshögar, förorenade
vattenresurser, och
en hotande brist på
energi och mat.

Onsdag 16 september
Genomförandestrategi för barnkonventionen i Kristianstads kommun
– ett viktigt och långsiktigt strategiskt arbete på alla nivåer
Tid: 12.00-12.30
Plats: Regionmuseet, sammanträdesrummet
Arrangör: Sensus

FN:s barnkonvention omfattar alla människor upp till 18 år som är bosatta eller vistas i Sverige. Kristianstads kommun strävar efter att stärka barnets rättigheter. I september 2014 togs
ett beslut kring en genomförandestrategi för att vägleda, ge struktur och möjliggöra detta
arbete i alla kommunens förvaltningar. Mattias Wirsén, Kristianstads kommun. 10 besökare

Mattias Wirsén

Onsdag 16 september
Strategisk färdplan för Kristianstads kommun

Tid: 12.30-13.00
Plats: Regionmuseet, sammanträdesrummet, Arrangör: Sensus
Krianstads kommun kraftsamlar kring fyra strategiska målområden: arbetsliv
och attraktionskraft, boendemiljöer och stadsutveckling, friska ekosystem
samt hälsa och delaktighet - Åsa Simonsson,
Kristianstads kommun. Sex
åhörare varav 4 kvinnor.
Den 15/9 fattade Kommunfullmäktige beslut om
en strategisk färdplan för
Kristianstads kommun.
Åsa Simonsson

Den bygger på tidigare antagen vision med ledorden Tillväxt,
Tanke, Trivsel. Åsa Simonsson vid
Kommunledningskontoret berättade för oss om planen. Den omfattar fyra strategiska områden:
arbetsliv och attraktionskraft,
boendemiljöer och stadsutveckling, friska ekosystem samt hälsa
och delaktighet. Varje område
innefattar ett antal punkter som
utgör planen. Nu ska färdplanen
genomföras. 10 personer.

Onsdag 16 september
RådRum Kristianstad – gratis rådgivning till dig som är ny i Sverige
Tid: 12.30-13.30
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: RådRum Kristianstad, Sensus

Sedan våren 2014 är RådRum öppet varje vecka och erbjuder gratis råd och vägledning – neutralt, opartiskt och konfidentiellt till personer som är nya i det svenska samhället.
Målet är att man som ny i Sverige ska känna sig delaktig och känna att man kan påverka
sitt liv. Kom och lyssna på RådRums rådgivare som delar med sig av sina erfarenheter och
lärdomar från verksamheten.

Magnus Strand

RÄDDA BARNEN - EN STARK ORGANISATION FÖR BARNS BÄSTA!
Tid: 14.45-15.30
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Sensus, Rädda Barnen
VILKA JOBBAR MED OCH FÖR OSS?
FINNS VI BÅDE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN?
GÖR VI NÅGON NYTTA?

Onsdag 16 september
Urbana hembygdsgården- ett kreativt laboratorium
för hållbar utveckling!
Tid: 13.30-14.30
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: FN-föreningen

Konceptet den Urbana hembygdsgården har växt fram organiskt ur behov genererade
från avståndet mellan det offentligas utbud och boendes efterfrågan. Det vi ser idag är
ett laboratorium för experiment, forskning och utveckling i och av verkligheten. Vi har en
mötesplats byggd på kontinuitet, tillit, kreativitet, öppenhet och möjligheter. Det är ett gemensamt kompetensutvecklingscenter där teori samverkar med det praktiska i nutid. Lena
Hagerman - Kristianstads kommun
Sju åhörare, varav fem kvinnor. Lena Hagerman, Arbete & Välfärdsförvaltningen, berättade dels om Urbana Hembygdsgårdens bakgrund och nuläge och dels om ett framtida
utvecklingskoncept – Urban lab – ett kreativt laboratorium. Mötesplatsen kännetecknas
av öppenhet, mångfald flexibilitet och transparens. Under de två år den har funnits har
platsens och verksamhetens potential blivit allt tydligare och projektidén kring ett Urbant
laboratorium för kompetensutveckling och ökad social hållbarhet vuxit fram. Det urbana
laboratoriet baseras på en unik idé där kommunens medarbetare och chefer kommer att
erbjudas möjlighet till kompetensutveckling i verkligheten genom samverkan, samarbete
och konkret verksamhetsutveckling.
Förvaltningarnas uppdrag blir att identifiera ett eller flera områden där bristen på delaktighet, tillgång till resurser eller avsaknad av inflytande för övrigt kan beskrivas och där det
idag saknas kreativa idéer för hur utmaningen ska hanteras. Detta kan göras på egen
hand men även i denna inledande fas kommer laboratoriet att erbjuda stöd i att identifiera utmaningarna. Nästa steg blir att presentera utmaningen på det Urbana laboratoriet
och tillsammans med projektet utforma ”experimentet” som kan omfatta alltifrån samarbete med den idéburna sektorn, ömsesidiga mentorskap, workshops, diskussionsforum,
utbytespraktik, studiebesök med mera. Laboratoriet erbjuder hela den Urbana hembygdsgårdens nätverk som omfattar samtliga samhällssektorer. I experimenten görs de tester
som behövs för att nå resultatet, en förändring i verksamhet och arbetssätt som bidrar till
måluppfyllelse och därigenom en ökad social hållbarhet.
I projektet Urbant laboratorium tar vi nästa ”organiska steg” genom konkretisering och systematisering av potentialen vi ser. Tillsammans med bland andra dem som idag inte syns
på de offentliga arenorna stärks kompetensen hos våra medarbetare och därigenom
skapas förutsättningar för nya arbetssätt och organisationsförändringar som bidrar till en
ökad social hållbarhet.

Onsdag 16 september
Kristianstad - en Fairtrade City!

Tid: 14.30-17.00
Plats: Regionmuseet, sammanträdesrummet
Arrangör: Sensus, Agenda 21
I Kristianstad har politikerna tagit beslut om att kommunen skall vara en Fairtrade city. Nu
kan du få en bättre bild av hur rättvis handel och mänskliga rättigheter fungerar. Vi pratar
också om hur en Fairtrade City funkar. Vi provsmakar Fairtrade-märkta produkter. Catja
Kaloudis från Fairtrade Sverige kommer till Framtidsveckan i Kristianstad. (13 personer)

Social hållbarhet - vad är det och hur gör man?

Tid: 18.00-19.00
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Sensus
Hur kan vi tillsammans skapa möjligheter för att stärka den sociala hållbarheten i samhället? Under kvällen samtalar vi under ledning av Anna Ranger, konsult, Reflekta, som gav
oss en introduktion till vad social hållbarhet är. Anna gav också exempel på metoder som
kan underlätta samarbete när man är olika och utgår från olika erfarenheter.

Studiebesök i naturen med Ulrika Hedlund, kommunekologen

Plats: Kristianstads kommun, Arrangör: Agenda 21
Två dagar och två elevgrupper från grundskolor i Tollarp och Huaröd deltog i studiebesöken. I år var det klasser från basorter som deltog, förra året var det gymnasieklasser från
Kristianstad. Tanken var att upptäcka naturen i vattendragen, Ulrika berättade om både
djur och växter i vatten och kring vattendragen.

Torsdag 17 september
Yalla Kristianstad - Ett framtida arbetsintegrerat socialt
företag på Gamlegården

Tid: 08.30- 16.00
Plats: Ingelstadsgatan 36 på Gamlegården
Arrangör: ABF
Furuboda arbetsmarknad, i samarbete med ABF Skåne nordost och Kristianstad kommun,
driver projektet med målsättning att 2016 ha skapat ett socialt företag som står på egna
ben. Kom och smaka våra bakverk, och få information om de olika tjänster Yalla Kristianstad kan erbjuda!

TiDLöSA

Tid: 12.00-18.00
Adress: gamla spettkaksbageriet i Nosaby
Arrangör: FN-föreningen
Butiken/Verkstaden som står för Återbruk, Miljötänk och Design
Fem-sex besökare, samtliga kvinnor. Butiken/Verkstaden Tidlösa i gamla spettkaksbageriet
i Nosaby tar tillvara allehanda prylar och gör om dessa till nya spännande föremål. Man
står för Återbruk, Miljötänk och Design. Man tar emot besökare samt ordnar kurser i betongtillverkning mm.

Torsdag 17 september
Lunchseminarium kring demokrati och delaktighet
Tid: 12.00-13.00
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: FN-föreningen, ABF

Förutsättningar för demokratiutövande i Kristianstads kommun och utvecklingsplaner samt
demokrati i ett Kristianstad med mångfald – utifrån medborgarperspektivet och behovet
av folkbildning. Deltagare: Anders Tell, ordf i Barn- och Utbildningsnämnden och Ingegerd
Wärnersson, fd utbildningsminister.
Ca 15 åhörare, varav 10 kvinnor. Spännande diskussion om demokrati och delaktighet i
vår kommun. Anders Tell, ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden pratade bl a om ett
ungdomsforum som är på väg att bildas, nya former för byastämmorna samt erfarenheterna från öppna sammanträden i sin nämnd. Ingegerd Wärnersson, fd utbildningsminister,
nu senior ville att kommunen ställde krav på föreningarna på att ta emot flyktingar för att
få bidrag. Hon önskade också fler mötesplatser och lanserade tanken på ett ”Skolkvarter”
vid Högskolan med en stor integrerad skola där barn från olika stadsdelar kunde gå för
gemensamt lärande. Kopplingen till Högskolan skulle locka barn och föräldrar från olika
socioekonomiska grupper. Jan Lindelöf modererade samtalet som även innehöll publikfrågor.

Ingegerd Wärnersson, Anders Tell och Jan Lindelöf

Torsdag 17 september
Arbetet som integrationssamordnare
Tid: 13.30-14.30
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Folkuniversitetet

Lovisa Genz Ahl, integrationssamordnare i Kristianstads kommun berättar om
visioner i sitt arbete.
Ca 10 åhörare varav sju kvinnor. Flyktingfrågorna belystes när kommunens
nya integrationssamordnare Lovisa
Gentz Ahl berättade om situationen
kring flyktingar, ensamkommande flyktingbarn och andra invandrargrupper i
vår kommun.
Tillströmningen under senare tid har varit
stor och ställer höga krav på bostäder,
kontaktpersoner, skolan mm. Många
frivilliga vill hjälpa till och Lovisa kommer
att ha möten kring detta med föreningar och andra.

Stadens beroende av ett hållbart omland och hur vi som medborgare kan
identifiera och påverka utvecklingen
Tid: fm och em Plats: Söderportgymnasiet Arrangör: FN-föreningen

Föreläsning för elever av Ing-Britt Pettersson Nyholm, FN-föreningen
120 elever i åk 2-3 på Söderport som under sammanlagt fyra lektionspass
i geografi och samhällskunskap fick lära sig mera om ekosystemtjänster,
naturens gratistjänster, vårt beroende av dessa och länkningen mellan stad
och landsbygd. Diskussion kring medborgardeltagande, vad kan man som
ung här och nu göra för att ändra på sådant man tycker är fel eller otillräckligt. Ing-Britt hade bla exempel från lokala projekt, där människor i en
bygd, även unga, tillsammans skapat förutsättningarna för förändringar.

Torsdag 17 september
Utbildning om Fairtrade för politiker och kommunanställda
Tid: 13.30-16.30

Plats: Rådhus Skåne

Arrangör: Agenda 21

Catja Kaloudis från Fairtrade Sverige höll i en utbildning för kommunanställda och politiker
på tema ”Fairtrade-gör det egentligen skillnad?” och svarade på frågan: Är det juridiskt
möjligt för myndigheter att i praktiken visa sitt engagemang för hållbar utveckling genom
att ställa krav på rättvis handel i offentlig upphandling? 16 närvarande varav 4 män.

Kom och besök Urbana Hem- en mötesplats för ALLA där vi tillsammans skapar potential för utveckling, kreativitet och lärdomar.
Tid: 15.00-18.00

Plats: Urbana Hembygdsgården, Gamlegården

Är maten giftig?

Tid: 18.00-19.00
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Studiefrämjandet, Miljö- och hälsoskyddskontoret
Jörgen Magnér arbetar på Svenska Miljöinstitutet med frågor
som rör kemiska analyser av antropogena ämnen, läkemedlens väg genom reningsverken eller screening av kemikalier i
naturen.
(80 personer)

Torsdag 17 september
Dela med dig - för miljöns eller gemenskapenskull?
om kollaborativ ekonomi i praktiken
Tid: 19.00-20.30
Arrangör: FN-föreningen, ABF

Angelica Wågström
från Delaeko föreläser om kollaborativ
ekonomi med målet
att öka människors
intresse för delandets
fördelar.
Hon är övertygat om
att delandet ger mer
hållbar värld – en
som är roligare, mer
demokratisk och som
håller sig inom planetens gränser.
Genom att dela på
prylar minskar vi behovet av produktion
och spar in på naturresurser, utsläpp och
våra egna pengar.
Ca 15 åhörare, varav
10 kvinnor.
Föreläsning av Angelica Wågström från företaget Delaeko om
kollaborativ ekonomi. Det handlar om att öka människors intresse för delandets fördelar.
Genom att dela på prylar minskar vi behovet av produktion och spar in på naturresurser,
utsläpp och våra egna pengar. Exempel på delande är bibliotek, gemensam tvättstuga,
Wikipedia, klädbytardagar, bilpooler. Förutom miljö- och ekonomiska vinster ger delandet
också nya sociala relationer.

Visning av filmen ”Bikes vs Cars” av Fredrik Gertten

Tid:19.00-20.30
Plats: Filmmuseet
Arrangör: FN-föreningen, ABF
Filmen presenterar den ohållbara situationen med ständig tillväxt att antalet bilar i städer.
Men det finns lösningar... Cykeln är ett fantastiskt verktyg för förändring. Aktivister och städer över hela världen är på väg mot ett nytt system. Men kommer de ekonomiska krafterna att tillåta det? Vid de två visningarna kom sammanlagt ca 30 personer till Filmmuseet
(20 kvinnor).

Fredag 18 september
Lunchseminarium om Fair Finance Guide
- vad gör banken med dina pengar?
Tid: 12.30-13.30
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Agenda 21

Finns det schyssta banker? Maria Sjödin från Fair Trade Center presenterar Fair Finance Guide,
ett initiativ som granskar de sju största bankernas hållbarhetsarbete. Maria ger också tips om
vad man ska tänka på för att spara pengar på ett hållbart sätt. Ca 20 åhörare, varav 15 kvinnor.
Välj en hållbar bank för ditt sparande eller för dina lån. Dvs en bank som inte lånar ut pengar till
företag som förstör vår miljö, exporterar vapen till diktaturer eller kränker mänskliga rättigheter.
Fair Finance Guide rankar bankerna efter deras hållbarhetsarbete. Samtliga banker visar dåliga
resultat, sämst är Handelsbanken och bäst SEB. EKO-banken kan vara ett bra alternativ för dina
bankaffärer! Maria Sjödin från Fair Trade Center berättade under fredagen om både banker och
pensionsfonder och deras hållbarhetsarbete. Mycket intressant information!

Fredag 18 september
Hjärtats trädgård - att skapa en växtplats för hela människan!
Tid: 14.00 fredag och lördag
Plats: gamla fängelsetomten
Arrangör: Föreningen Hjärtats trädgård, Östermalmkyrkan i Kristianstad, föreningen Furuboda
Föredrag och guidning med Daniel Ottosson
i Hjärtats trädgård som finns i centrala Kristianstad med blomster- och grönsaksodlingar,
plantbutik och ett litet trädgårdscafé.
(70 personer)

Lyckliga i alla sina dagar - Nina Björk
Tid: 14.00
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: Folkuniversitetet

Nästan fullsatt hörsal (70 varav 50 kvinnor) när
Nina Björk, författare, journalist och feminist analyserade den kapitalistiska marknadsekonomin
som med vinsten som syfte och med reklamen
som metod får oss att ständigt konsumera mer
och mer - till förfång för både vår planet och för
människan själv. Systemet innebär konkurrens
och tävlan, både mellan företag och individer,
vilket gör oss rädda att inte hänga med och
skapar ohälsa hos många. Vi behöver ett annat
mänskligare samhällssystem som samtidigt är
resurssnålt vad avser miljön, frågan är bara hur
detta system ska se ut. Nina fick oss verkligen att
fundera kring hållbarhetsfrågorna.
Nina Björk är författare, litteraturvetare, journalist
och feminist och har skrivit boken ”Lyckliga i alla
sina dagar – Om pengars och människors värde”, boken diskuterar de senaste årens politiska
och ekonomiska utveckling i Sverige. Nina funderar kring pengar och människor.

Fredag 18 september
Så lever vi hållbart 2030 - Christer Sanne
Tid: 16.00

Plats: Regionmuseet, hörsalen

Arrangör: Folkuniversitetet

Hur kom vi hit – och hur kan
vi leva hållbart?
Christer Sanne är samhällsforskare, civilingenjör och
docent samt författare.
Han har skrivit flera böcker
om arbetstidsfrågan och
om hållbar utveckling. Som
debattör har han bland
annat gjort sig känd för att
ifrågasätta möjligheten att
kombinera ekonomisk tillväxt
med hållbar utveckling och
för att förorda en kortare
arbetstid.

En hållbar livsstil är mycket mer än
att duscha snabbt och laga våra
grejor. Ett problem är dessutom att
de flesta har råd både att duscha
länge och köpa nytt för det finns
så mycket pengar. Vi måste därför gå uppströms och fråga oss
hur vi anpassar vår ekonomi som
nu bygger på mycket arbete,
stigande inkomster och växande
konsumtion. Hur ser alternativen
ut? Betyder de uppoffringar eller
kanske tvärtom en högre livskvalitet?
Christer Sanne, civilingenjör och
författare hade ett liknande spår
som Nina Björk i sin föreläsning (50
närvarande varav 40 kvinnor): Så
lever vi hållbart 2030. Han ifrågasatte möjligheten att förena vår
nuvarande tro på tillväxt med
ett hållbart samhälle. 30 timmars
arbetsvecka, mindre materialism
och mer konsumtion av sådant
som inte påverkar miljön ock klimatet är Christers lösning.

Lördag 19 september
Bondens egen Marknad - Skördefesten

Tid: 10.00-15.00
Plats: Tivoliparken
Arrangör: Bondens egen marknad
Framtidsveckans organisationer visar upp sitt hållbarhetsarbete.
Agenda 21 informerade om Fairtrade-märkningen och visade en mini utställning med
Fairtrade-märkta varor. Kristianstads kommun blev Fairtrade City-diplomerad 2015 i mars.
Två glada ”bananer” gick runt i Kristianstad och informera om Fairtrade-märkningen, med
längre uppehåll på Coop och Joffi-butiken.

Lördag 19 september
Hjärtats trädgård - att skapa en växtplats för hela människan!

Tid: 11.00-12.00
Plats: gamla fängelsetomten
Arrangör: Föreningen Hjärtats trädgård, Östermalmkyrkan i Kristianstad,
föreningen Furuboda
Föredrag och guidning med Daniel Ottosson i Hjärtats trädgård som finns i centrala Kristianstad med blomster- och grönsaksodlingar, plantbutik och ett litet trädgårdscafé.

Musik med Furubodas Musiklinje

Tid: 13.30 Plats: Tivoliparken, Orangeriet Arrangör: Furuboda

Söndag 20 september
Politikerutfrågning

Tid: 14.00-15.00 Plats: Tivoliparken, Orangeriet; Arrangör: FN- föreningen
Utfrågning kring temat Kristianstads hållbarhetsarbete. Hur långt har vi kommit? Vilka är
utmaningarna? Vart vill vi nå? Inbjudna är: Helene Fritzon, S, Anders Svensson, S, Katarina Honoré, S, Sven Nilsson, C, Pierre Månsson, FP, Peter Johansson, M, Niclas Nilsson, SD
- samtliga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Moderator är: Marie Sandgren,
Sveriges Radio Kristianstad.

Lördagen den 19/9 anordnades en politikerutfrågning vid Orangeriet i Tivoliparken i samband med Bondens egen marknad-skördefesten. Politikerutfrågningen i Tivoliparken i
samband med skördefesten där samlade ett 50-tal åhörare. Fem politiker, fyra från majoriteten och en från minoriteten fick svara på frågor hur man vill ta nästa steg för ett hållbart
Kristianstad. Politikerna var: Helene Fritzon, S, Katarina Honoré, S, Sven Nilsson, C, Radovan
Javurek, FP och Peter Johansson, M. Marie Sandgren, Sveriges Radio Kristianstad var moderator.
Följande framkom bl a.För ett fossilfritt Kristianstad är transporterna viktiga. Mer cykling,
mer kollektivtrafik är lösningen liksom biogas och el som bildrivmedel. Alla ska kunna bo
bra och till rimliga hyror och för detta krävs såväl flyttkedjor som ökat byggande, helst ej
på värdefull åkermark (istället förtätning). Jobb för våra unga och invandrare är en nyckelfråga där utbildning är ett viktigt verktyg. Avfallshanteringen förbättras nästa år då vi får
grindhämtning av glas, plast, metall, papp mm. Nya återvinningstationer ska byggas som
blir mötesplatser kring bl a återbruk. Vilans Strandäng ska bebyggas på ett hållbart sätt
som kan ge 1000 lägenheter på 20
års sikt. Söder kommer att förtätas
och fler bostäder ska komma till i
basorterna.
Kommunen har en bra livsmedelsstrategi som bygger på närproducerat och ekologiskt. Denna ska
utvecklas. Sammanfattningsvis: en
bra diskussion, som visar att viljan
är stark hos våra ledande politiker
för att vår kommun ska bli en än
mer hållbar kommun.

Söndag 20 september
Tollarp
Att leva i en digital värld Välkommen till en kostnadsfri föreläsning kring IT.
Tid: 10.00-11.30
Plats: Medborgarhuset i Tollarp
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Jackie Skargren berättade om vilka möjligheter som öppnar sig när du blivit vän med din
dator. Jackie visade hur du kan skriva brev, googla på nätet, skicka e-post, betala räkningar, surfa, läsa tidningar och mycket annat. Även Skype förevisades. Föredraget var en
kostnadsfri inspirationsförmiddag där man fick möjlighet att skaffa dig övergripande information kring vilka områden som intresserar just dig!
Det gick jättebra i Tollarp. Det var roligt att kunna erbjuda något inom den digitala världen, ett ämnesfält som är så starkt förknippat med framtiden. Tyvärr var där inte alls
mycket folk, vilket var konstigt eftersom vi markandsförde arr:et såväl i vårt studieprogram
som i Föreningsnytt. Enligt ledaren Jackie Skargren var deltagarna intresserade av allmän
datornyttjande, ex Skype, mejl, surfa på platta och på smarttelefon. Förhoppningsvis har
vi lockat någon till att börja anamma digitala kanaler i större utsträckning samt bidragit till
att minska den digitala klyftan. Antal personer:5

Den flytande staden - utställning

Tid: 13.00
Plats: Regionmuseet
Arrangör: Sensus, Arbests museum, Kulturbryggan, Ax Foundation
jj
Den flytande staden är en utställning där 30-tal gymnasieungdomar från Norrköping/Linköping, Örebro, Falun och Kristianstad har gestaltat sina visioner om ett framtida samhälle
som är både socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Under hela veckan hade:
ICA Nära Arkelstorp - fokus på ekologiskt och närproducerat under hela veckan.
Kom och prata cykel - Cykelcentralen, fokus på cykel som ett bra färdmedel i stan.

Artikel i Kristianstadsbladet från den j5 oktober

Efter Framtidsveckan blickar vi mot ett hållbart Kristianstad

Framtidsveckan/ För andra året arrangerades i mitten av september i Kristianstad en Framtidsvecka för hållbar utveckling. Nu summerar styrgruppen händelserna.
Ekonomisk hållbarhet
Författaren Nina Björk och
samhällsforskaren Christer
Sanne menade att en mer reglerad marknadsekonomi krävs
om vi ska rädda planeten. En
omställning innebärande mindre varukonsumtion, mer gör
det själv och kortare arbetstid
är mer hållbart också socialt.
En annan föreläsare pratade
om kollaborativ ekonomi, det
vill säga att vi byter tjänster
med varandra. Vi fick också
veta att bankerna i Sverige är
dåliga på hållbara investeringar.
Hållbar stadsutveckling redovisades under Framtidsveckan. Ett exempel var Vilans strandäng, en ny hållbar stadsdel med 1 000 bostäder.

Miljö/klimatfrågor
Företrädare för kommunen
berättade om nya miljömål,
som till exempel Mångfald i
miljön och God vattenstatus. Exempel på hållbar stadsutveckling redovisades, bland annat Vilans strandäng,
en ny hållbar stadsdel med 1 000 bostäder. En ny trafikstrategi håller på att tas fram där kollektivtrafik och
cykling prioriteras. Även en ny havsplan tas fram på grund av risk för översvämning och erosion. Miljö och
klimatfrågorna belystes i en kabaré, ”Globen – om den stora bilden av människans påverkan på planeten”.
Filmerna ”Bikes vs Cars” och ”Inte bara honung” visades med syftet att se cyklingens fördelar gentemot bilsamhället samt faran för ekosystemet om binas antal minskar. Landsbygdsutveckling för ett hållbart samhälle,
togs upp och SFI-elever samt unga engagerades för miljö- och klimatfrågorna.
Social hållbarhet
En av kvällarna diskuterades begreppet social hållbarhet och hur detta kan åstadkommas. Ett socialt hållbart
samhälle är inkluderande, med små inkomstskillnader. I kommunens nya färdplan för att uppnå sin vision,
finns fyra strategiska områden: arbetsliv och attraktionskraft, boendemiljöer och stadsutveckling, friska
ekosystem samt hälsa och delaktighet. Kan vi uppnå innebörden i dessa områden, får vi ett socialt hållbart
Kristianstad.
Demokrati och delaktighet
Under demokratiseminariet informerade Anders Tell (S), ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden bland
annat om ett ungdomsforum som är på väg att bildas och nya former för byastämmorna (stad och land, hand
i hand). Ingegerd Wärnersson, före detta utbildningsminister, lanserade tanken på ett ”Skolkvarter” vid Högskolan med en stor integrerad skola där barn från olika delar av kommunen kan gå för gemensamt lärande.
Under den avslutande politikerdiskussionen rådde stor enighet om att Kristianstad ska bli en av de mest
hållbara kommunerna i landet. Vi jobbar tillsammans för detta – nu när de globala hållbarhetsmålen beslutats av FN!
Styrgruppen för Framtidsveckan
Jan Lindelöf , Christer Neideman, Solvig Oredsson, Anna Ferrington, Ulf-Peter Honoré, Liz Sandgren,
Mikael Jonsson, Beata Svensson, Malin Andersson
malin.andersson@kristianstadsbladet.se 044-18 55 71
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