Framtidsveck an
19-27september 2020
För en hållbar omställning

KRISTIANSTAD

SAMMANFATTNING

Framtidsveckan – för hållbar utveckling/omställning
är en aktivitet i Kristianstads kommun som föreningar,
organisationer, studjeförbunden i samverkan med
kommunens Agenda 21 och Högskolan, med början
2014, årligen genomför. Under Framtidsveckan
fokuserar vi på hela kommunen som en hållbar
kommun, ekonomiskt, miljömässigt, socialt och
demokratiskt. Plattform för årets Framtidsvecka är
Agenda 2030 – FNs 17 globala hållbarhetsmål som
myndigheter, kommuner, näringsliv, universitet och
högskolor samt civilsamhället ska arbeta med,
för att uppnå 2030.

Arrangörer:

Sponsorer:

Vi driver på för ett hållbart Kristianstad!
Styrgruppen för Framtidsveckan
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19-27september 2020
För en hållbar omställning

KRISTIANSTAD

KRISTIANSTAD

Framtidsveckan – för hållbar
utveckling/omställning är
en aktivitet i Kristianstads
kommun som föreningar,
organisationer i samverkan med
kommunens Agenda 21 med
början 2014, årligen genomför.

12.30
Regionmuseet och digitalt
STOPP! MIN KROPP!
En inbjudan att prata med barn på
lågstadiet om kroppen och gränser

Under Framtidsveckan fokuserar
vi på hela kommunen som en
hållbar kommun, ekonomiskt,
miljömässigt, socialt och
demokratiskt.

14.00
Regionmuseet
Filmvisning: Honeyland/
Honungslandet

Välkommen till en kostnadsfri föreläsning med
fokus på hur vuxna i skolans värld kan arbeta med
frågor som rör kroppen, integritet och övergrepp.
Föreläsarna är Sara Skoog och Suzanna Holmberg.
Att prata med barn om kroppen och kroppens
privata områden kan ibland kännas svårt och
utmanande. Vi kommer också presentera vårt
alldeles nya skolmaterial Stopp! Min kropp!, som
vänder sig till barn i 7–9 års ålder. Arr: Rädda Barnen
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Information om biljetter,
bokningar och digitala länkar
under Framtidsveckan:
Regionmuseet
Gratisbiljetter till föreläsningar
kan hämtas på Regionmuseet från
den 14 september. Begränsat antal
platser.
En del föreläsningar/seminarier
sänds även digitalt via Zoom
eller andra plattformar. Länkar
och mer information finns på
Framtidsveckans, Regionmuseets,
Sensus och Studiefrämjandets
hemsidor!

14.40-15.20
Digitalt - se hemsidan
FN-en vital 75 åring

Medverkande: Peter Wallensteen, professor i
Freds- och konfliktsforskning, Ulrika Modéer,
assisterande generalsekreterare och chef för FN:s
utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa
relationer och påverkansarbete samt Olof Skoog,
EU:s FN-ambassadör. Moderator:Annelie Börjesson,
Ordförande Svenska FN-förbundet.
Arr: FN-förbundet, ABF Skåne Nordost

16.00
Samling Stora Torg
Global klimataktion på stan
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Filmen Honeyland/Honungslandet visas i hörsalen
på Regionmuseet med koppling till Agenda 2030,
mål nr 15, Ekosystem och biologisk mångfald. På
den nordmakedonska landsbygden lever Hatidze,
en av de sista i sitt skrå. Hon är den sista kvinnan i
Europa som samlar vildhonung. Med varsamhet och
sitt expertis förvaltar hon sina bikolonier med stor
respekt och vördnad för de små djuren, så vitala för
planetens ekosystem. Arr: FN-föreningen, ABF Skåne
Nordost, Filmmuseet/Regionmuseet, Hyresgästföreningen

Plattform för årets
Framtidsvecka är
Agenda 2030 – FNs 17
globala hållbarhetsmål som
myndigheter, kommuner,
näringsliv, universitet och
högskolor samt civilsamhället
ska arbeta med,
för att uppnå 2030.
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Vissa evenemang kräver
föranmälan!

Klimatdemonstration i samband med den globala
klimataktionsdagen. Vi går genom centrum med
färgglada rep med affischer på utrotningshotade
arter och en bår med ett sjukt jordklot. Klimatkören
sjunger på utvalda platser. Vi håller distans genom
knutar på repen. Arr: Fridays for Future Kristianstad
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Skåda
fågel och plocka skräp längs

Linnérundan

Torsdag 24 september

9.00-14.00

Fjälkestadsvägen 459, Kristianstad

Måndag 21 septem
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Är du intresserad av att bli cykelpilot? Arr: Krinova Incubator & Science Park
möjliga lärande för
handläggare, arbets
Kom förbi och få information kring lådcykeln och vad det
lag, ledning och ver
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innebär att vara cykelpilot.
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Arr: Omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun
Röda Korsets Första Hjälpen - grupp
09.00-12.00(13.00)
Vid Tivolibadet
demonstrerar Hjärt -och Lungräddning
Cykla med Svenska Turistföreningen
Vi cyklar mot Sommarlust, Nosaby, Hammar, C4
i Secondhand-butiken ilgrimsvandring - 14.00-16.00
shopping, Hammarshus, Lägsta Punkten, Ekenabben,
Ökad cykling för
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Lokal odling i samverkan med närsamhället
Samverkan lokalt mellan odlare och konsumenter kan gynnagröna given
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Fildet
mvisning: Made in
inkluderande
och
hållbar
ekonomisk
tillväxt...”.
Finns
bland annat i form av REKO-ringar. Under detta seminarium
Ba
ngladesh
Film
en
en ”grön” tillväxt? Den europeiska gröna given lanserades visas med koppling till
kan du höra tre företrädare för olika former av odling och samAgenda 2030, mål
tändiga arbetsvillk
nr 8,
i december 2019 av Europeiska kommissionen somAns
EU:s
or. Made in Bangla
verkan i Skåne. Arr: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet
desh är baserad
på en verklig händel
nya tillväxtstrategi, med syftet är att uppnå klimatneutrase om en ung facklig
18.30
Regionmuseet och digitalt
led
från
litet till år 2050. Nu när vi ska ta oss ur den ekonomiskatvångsäktenskap
are som flyr
, hamnar på fabriks
Agenda 2030 - 5 år! Vad har hänt, hur når krisen
vi som Coronapandemin har orsakat - hur grönalla
golvet och mot
blirodd
dås tar strid
för sig själv och sina
rättigheter.
återhämtningen? Annika Wäppling Korzinek, ställföreArr: FN-föreningen
målen om 10 år? Vad är vår kommuns roll?
, ABF Skåne Nordo
st, Filmmuseet/
Regionmuseet, Han
Medverkan av den nationelle Agenda 2030-samordnarenträdande chef för EU-representationen i Sverige. Magnus
delsanställdas förb
und
Gabriel Wikström, Svenska FN-förbundets ordförande Lund, klimatstrateg och Elisabet Farner, planeringsstrateg
Annelie Börjesson, representant från Ungdomsrådet i EU & internationellt, Kristianstads kommun, kommenterar.
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08.00
Samling vid naturums parkering
Skåda fågel och plocka skräp längs
Linnérundan
Häng med på en skådartur i ett tätortsnära
område och plocka skräp längs vägen. Evert
Valfridsson guidar bland Linnérundans fåglar.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite
förmiddagsfika! Aktiviteten är del i samarbetet
”Storstädning i Vattenriket”.
Arr: Nordöstra Skånes Fågelklubb

14.00
Regionmuseet
Resistens och immunitet, vad är
det egentligen? En föreläsning om
antibiotikaresistens och immunitet.
I de globala hållbarhetsmålen utgör
mål 3, god hälsa och välbefinnande,
en grundläggande förutsättning för att
alla människor ska kunna uppnå sina
möjligheter och kunna bidra till samhällets
utveckling. Vi vet alla att hälsa påverkas av
ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer,
men det finns betydande orosmoln.
Ett av dessa är de nya framväxande
infektionssjukdomar som sprids epidemiskt
och pandemiskt.
Ett annat är den resistensutveckling vi ser
hos bakterier och andra mikroorganismer.
Tillsamman utgör dessa ett reellt globalt
hot mot alla människor i alla åldrar. I denna
föreläsning kommer jag att gå igenom
vad resistens är och hur vårt sätt att
leva påverkar utvecklingen samt om vad
immunitet mot infektionssjukdomar innebär
och hur detta kan uppnås.
Ann-Sofi Rehnstam-Holm, professor i
mikrobiologi vid Högskolan Kristianstad och
affilierad professor vid Lunds Universitet.
Arr: FN-föreningen, ABF Skåne Nordost

Ur Kristianstadsbladet...

Lördag 19/9
Kulturhuset Barbacka, innegård, kl 11.45

Bareen Sheikh

Ungdomsrådets ordförande

Jan Lindelöf

Ordförande i FN-föreningen

Nu är årets Framtidsvecka invigd. Bareen Sheikh, ordförande i
kommunens ungdomsråd och Jan Lindelöf, ordförande i FN-föreningen
och med i styrgruppen för Framtidsveckan, lyfter en fredsduva med en
ordförandeklubba som symbol för fred och hållbar utveckling. Wictoria
Larsson och Olivia Meijer spelade fint tvärflöjt och piano medan Jan
och Bareen höll anföranden. Torjus från Barbacka berättade om dagens
aktiviteter med honungsslungning, biodling, skapa insekter samt
tipsrundor för Världens barn samt om bin. Nu är veckan igång.
7

Lördag 19/9

Ulf-Peter Honoré

ABF ABF Skåne Nordost

Mari Graneskog

Studiefrämjandet
Skåne-Blekinge			

Bo Olsson

Världens Barn
FN-föreningen

Wictoria Larsson
(tvärflöjt)

Kulturhuset Barbacka
invigde sina bikupor på
innergården med slungning
och möjligheten för alla som
vill att smaka på den nyslugna
honungen. Medlemmar
från Kristianstadsbygdens
biodlarförening visade
hur slungning går till och
berättade om bin och biodling.

Olivia Meijer - piano
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Lördag 19/9

9

Lördag 19/9

Beata Svensson
Agenda 21
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Lördag 19/9

Agenda 21 höll i
en mini-tipsrunda
där barn kunde lära sig mer
om våra värdefulla bin.
Vi drog sju vinnare av barnens
inlämnade rätta svar.
Vinsten var en insektshotell.

Prisutdelning
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Lördag 19/9
Vid invigningen av Framtidsveckan kande du swisha ditt bidrag till Världens Barn.
Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med
13 civilsamhälleso rganisationer, SVT och Sveriges Radio P4. I och med den rådande pandemin
är insamlingen Världens Barn viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest utsatta
samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet.
*JORDEN RUNT FÖR VÄRLDENS BARN

*TIPSPROMENAD

I ”Öppen atelje” fanns
möjlighet att skapa
insekter utifrån
verklighet och fantasi.
fantasi
12

Lördag 19/9

STORSTÄDNING I VATTENRIKET

I staden, i naturen och i havet. Överallt finns det skräp. Under Framtidsveckan storstädade vi i
Vattenriket. Vi började på Håll Sverige Rent-dagen med att plocka skräp i naturums närområdet.
Vi pratade skräp och berättade om alla storstädningsaktiviteter under Framtidsveckan. Det var
en introduktion till Håll Sverige rents skräpplockarapp (skrappen) där vi kom att ha lagt upp
Storstädning i Vattenriket som ett event. De som ville kunde anmäla sig och skriva in det de
plockar under veckan. Vi visde också den nya skräpholken. Samarrangemang med Regionmuseet
och Tekniska förvaltningen. Aktiviteten var del i samarbetet ”Storstädning i Vattenriket”.

13

Lördag 19/9
DYKARNA STÄDAR ÅHUS HAMN

Arrangör: Christianstad divers
Vad döljer sig på botten? Christianstad divers plockar upp skräp i hamnen i Åhus. Kom
och se vad de fiskar upp! Aktiviteten är del i samarbetet ”Storstädning i Vattenriket”.

VAD DÖLJER SIG PÅ BOTTEN AV HELGE Å?

Arrangör: Kristianstads Sportdykarklubb
Kristianstads sportdykarklubb plockar upp skräp i Helge å längs Tivoliparken. De
hoppar i vid Tivolibryggan och dyker upp mellan Naturumbron och Tivolibadet.
Aktiviteten är del i samarbetet ”Storstädning i Vattenriket”.

PADDLA OCH PLOCKA SKRÄP

Arrangör: C4 Kajakklubb
Paddla och plocka skräp. Följ med kajakklubben C4 Kajak på en paddeltur längs
Helgeåns stadsnära stränder och plocka skräp från vattnet. Kajak och flytväst finns att
låna. Aktiviteten är del i samarbetet ”Storstädning i Vattenriket”.

STORSTÄDNING
VID
NATURUM:
Personer som plockade skräp: 30

Kanotister som paddlade efter skräp: 20
Dykare som dök efter skräp i Kristianstad och Åhus: 15
Publik som stannade och tittade på det som plockades upp: 40
Brukshundsklubbens promenad med skräpplockning: 35 hundar med förare
Löpargruppens plogging: 7 personer
Nordöstra Skånes fågelklubbs skåda och plocka skräp: 15 pers
Skrotkonsert på naturum: 20+30= 50

14

Lördag 19/9

Pilgrimsvandring
Arrangör:
Ekumeniska Rådet i Kristianstad

Vandringen gick i härligt
sensommarväder till Härlövsborg.
Vid olika stationer delade
Sven-Ove Svensson tankar kring
Guds skapelse
i klimatförändringens tid.
Ledare: Sven-Ove Svensson,
pastor i Odalkyrkan.

Pilgrimsvandring
Lördagen den 19/9
kl. 14.00
Pilgrimsvandring med start och avslutning
vid Odalkyrkan, Gärdsgatan 16.

Vi går ca 5 km och reflekterar kring
några av de Globala målen
kopplat till olika Bibelord.
Ledare:
Sven-Ove Svensson, pastor i Odalkyrkan

Arrangör:
Ekumeniska Rådet i Kristianstad
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Söndag 20/9

Skåda fågel och plocka skräp längs Linnérundan
Arrangör: Nordöstra Skånes Fågelklubb
Häng med på en skådartur i ett tätortsnära område och plocka skräp längs vägen. Evert
Valfridsson guidar bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite
förmiddagsfika! Aktiviteten är del i samarbetet ”Storstädning i Vattenriket”.

Vi går norrut!
Arrangör: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Idag ett 25-tal deltagare som fick grundlig information om historiska byggnader på norr i vår stad
av Katarina Olsson, stadsantikvarie. Det finns
många intressanta byggnader och platser från bl
a den militära tiden som vi ska uppmärksamma
och vårda. Katarina var en kunnig och entusiastisk guide. Ledare: Katarina Olsson, stadsantikvarie.
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Söndag 20/9

Schyst choklad, godare värld
Tid: 13.00-14.00
Plats: Östermalmskyrkans café

I detta föredrag fokuserade vi
på vad fair trade kan innebära
i praktiken för kakaoodlare
och deras familjer, deras
lokalsamhällen och miljön.
Tillsammans lärde vi oss mer
om fair trade och kakaoodling,
med hjälp av konkreta exempel
och provsmakning av olika
sorters Fairtrade-märkt choklad.
Chokladföredrag som gjorde
skillnad! Emily Turgman Gruian
driver företaget All Rights
Consulting, allrights.se, inom
områdena mänskliga rättigheter
och social hållbarhet.
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Måndag 21/9

Ökad cykling för hållbara och levande städer
Arrangör: Kristianstads kommun, Cykelfrämjandet

Idag Cykelkonferens på Rådhus Skåne i kommunens regi. Cyklister, föreningar, tjänstepersoner
och politiker pratade cykling: visioner, infrastruktur, strategier för ökad cykling i vår kommun samt
samverkan för att öka cyklandet. En nyhet var att kommunen utsett Åsa Hammarstedt som cykelsamordnare. Bra med en person som kan ta hand om alla input kring cykling. På bilden syns Emilia
Sternberg från Cykelfrämjandet som tillsammans med Ella Ekenberg från kommunen höll i konferensen.Om 10 år ska alla 193 medlemsländer i FN tillsammans ha uppnått de 17 globala mål som ingår
i Agenda 2030. Förutom offentliga aktörer på alla nivåer gäller agendan även små och stora företag,
politiska partier, föreningar och enskilda personer. Cykeln och cykling har en stor roll att spela i att
uppnå flertalet av de utpekade 17 målen och inte minst mål 11: Hållbara städer och samhällen - gör
städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Talare var:
Per Blomberg, Planeringsarkitekt Kristianstads kommun/Cecilia Isberg, projektledare "Levande
Stadskärna" - Cykeln i den översiktliga planeringen
Tekniska Förvaltningen Kristianstads kommun - Planerade cykelinsatser Kristianstad
Pär Wallin, Trafiksamordnare Växjö Kommun / Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan.
Emilia Sternberg, projektledare Cykelfrämjandet. Hur bidrar cykling till de globala målen och särskilt mål 11: hållbara städer och samhällen? Vilka goda exempel finns från andra städer, i Sverige
och internationellt, där cykling har bidragit till en mer levande och hållbar stad?

Agenda 2030, komplexitet och organisationsutveckling
Plats: Digitalt i Zoom. Arrangör: Sensus nationellt
I webinariet berättade Anna Ranger på Reflekta hur man tillsammans med Naturvårdsverket
och länsstyrelser utvecklat en modell för kompetensutveckling bestående av sex olika delar
för att uppnå bästa möjliga lärande för handläggare, arbetslag, ledning och verksamhet –
med målet att underlätta det
dagliga arbetet och uppnå
verksamhetens mål. Anna
presentera de tänket bakom
modellen och berättade
vad ett dialogbaserat
arbetssätt är och hur det kan
implementeras i den dagliga
verksamheten.
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Måndag 21/9

Filmvisning: Made in Bangladesh
Arrangör: FN-föreningen, ABF Skåne Nordost, Handelsanställdas förbund
Filmen Made in Bangladesh visades med koppling till Agenda 2030, mål nr 8, Anständiga
arbetsvillkor. Made in Bangladesh är baserad på en verklig händelse om en ung facklig ledare
som flyr från tvångsäktenskap, hamnar på fabriksgolvet och mot alla odds tar strid för sig själv
och sina rättigheter.
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Tisdag 22/9
Helsingborg, ledande hållbarhetskommun i Sverige
Arrangör: FN-föreningen, ABF Skåne Nordost

Johan Vesterlund

Peter Johansson
Jan Lindelöf

Idag fick vi veta mycket
om Helsingborgs
hållbarhetsarbete.
Johan Vesterlund (C) ung
ordförande i Miljönämnden
där, berättade kunnigt och
med stort engagemang
om deras arbete som
resulterat i att de flera
gånger blivit utsedd till
bästa miljökommun i landet.
Ambitiös vision och mål, Organisera och systematisera, Samverka, Mod och Helhet
är ledorden, enligt Johan för Helsingborgs framgångar. Peter Johansson (M),
kommunalråd i styret i vår kommun berättade bl a att kommunen snart kommer
att sjösätta en ny mer centraliserad organisation för hållbarhetsfrågorna enligt
Agenda 2030. Anders Tell (S) kommunalråd tackade Framtidsveckan för att driva
på i hållbarhetsfrågorna och välkomnade en återstart av kommunens arbete med
hållbarhet och Agenda 2030.
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Tisdag 22/9

Jordbruket & Klimatet - ett helhetsgrepp
Plats: Studiefrämjandet
Arrangör: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen

Kvällen bjöd på två timmars intensiv redovisning av jordbrukets klimatutmaningar
sett i helhetsperspektiv. Ida Lind från Ekologiska lantbrukarna föreläste om dessa
problemer, medan Marcus Lundmark, lokal ekobonde, intervjuades kring vad man
kan göra på den egna gården. Därefter berättade Rune Stenholm Jakobsen från
den lokala naturskyddsföreningen om de kommunala utsläpp och särskilt om
torvmarker.

24 personer deltog varav 9 i lokalen och resten på zoom. Föredraget spelades
in och kan ses i efterhand via studiefrämjandets hemsida. Särskilt viktiga saker
att ta med sig är att dialog med markägare behövs, att jordbruket inte kan
undantas från klimatomställningsarbetet, att hungersnöd inte är ett gångbart
argument för att avstå från klimatarbete i jordbruket och att de stora utsläppen
sker genom markanvändning och djurhållning där metan, lustgas och koldioxid
utgör de betydelsefulla växthusgaserna. I Kristianstad är det också tydligt att
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jordbrukssektorn släpper ut mest och att alla andra sektorer, förutom transport, har
uppnått en relativ låg utsläppsnivå. Återvätning av torvmarker/mulljordar är en viktig
del av lösningen där vi i vår kommun har mycket av det.

GRÖN TILLVÄXT – NÖDVÄNDIGHET
ELLER ÖNSKETÄNKANDE?
Arrangör: Naturskyddsföreningen nationellt
I ett webbinarium från Högskolan Dalarna och Naturskyddsföreningen medverkade Johanna
Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, Anders Wijkman, författare, ordförande ClimatKIC, Eva Alfredsson, förskare KTH, Senior rådgivare Global utmaning och Ruben Henriksson,
Assisterande chef klimatprogrammet vid tankesmedjan Fores :
De betonade att BNP är en trubbig mätmetod. Där syns bara det som handlas på den
officiella marknaden. Det behövs en tillväxt i verkliga värden, och det är inte samma som
pengar.Tillväxt måste frikopplas från resursanvändning om den ska kallas grön, menade bl.a.
Johanna Sandahl.
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Tisdag 22/9

PLOGGA MED LÖPARGRUPPEN
Arrangör: Kristianstads Löpargruppen/Ok pan

Nyfiken på plogging? Häng med på en runda med Kristianstad Löpargrupp. Vi starta vid ICA Maxi och ploggar en
sträckan mot Tivoliparken (Kristianstad Arena - Helgegatan längs kanalen - Lastageplatsen). Sedan kör vi intervallpass och ploggar i parken i totalt cirka två timmar. Det
går utmärkt att ansluta efter kl. 18 eller avvika tidigare för
den som behöver. Aktiviteten är en del i samarbetet ”Storstädning i Vattenriket”.

Onsdag 23/9
SKÅDA FÅGEL OCH PLOCKA SKRÄP LÄNGS LINNÉRUNDAN
Arrangör: Nordöstra Skånes Fågelklubb
Häng med på en skådartur i ett tätortsnära område och plocka skräp längs vägen. Evert
Valfridsson guidar bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite
förmiddagsfika! Aktiviteten är del i samarbetet ”Storstädning i Vattenriket”.
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Onsdag 23/9

Är du intresserad av att bli cykelpilot?
Plats: Vid Tivolibadet
Arrangör: Omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun

Omsorgsförvaltningen har blivit sponsrade av Sparbanken Skåne med två lådcyklar
till vår verksamhet. Kom förbi och få information kring lådcykeln och vad det innebär att vara
cykelpilot.
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Onsdag 23/9

Cykla med Svenska
Turistföreningen

Arrangör: STF Östra Skåne,
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
Stadsrundan var ca. 2 mil. startade kl. 9.00 från Tivolibadet
mot Sommarlust, Nosaby, Hammar, C4 shopping,
Hammarshus, Lägsta Punkten, Ekenabben, Udden och
tillbaks. Vi hade fika med oss och stannade på vägen.
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Onsdag 23/9

LOKAL ODLING I SAMVERKAN
MED NÄRSAMHÄLLET
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

Det var tre kompetenta och kunniga representanter som höll föredrag om olika
former av samverkan mellan odlare, konsumenter och det nära samhället. Håkan
Rasmusson från Lund berättade om REKO-ringar mm, Per o Andersson från
Sösdala berättade om Sambruket som odlar i en ekonomisk förening och Emil
Hillve redovisade vad andelsjordbruk/CSA är för något och hur han tillämpar det
på sin gård utanför Sösdala. Alla tre berättade konkret om sin verksamhet, men
även om historia, värderingar och principer för uthålliga odlingssystem.
Föredragshållare:
Håkan Rasmusson driver Rinnebäcks gård i Lunds utkanter. För att säkra åkermarken
mot exploatering har han öppnat en naturanpassad golfbana. Han har startat flera
REKO-ringar, odlar många äldre kultursorter och tar emot människor för språk- och
arbetsträning.
Per O Andersson deltar i Sambruket i Sösdalabygden som arbetar för en hållbarare
bygd som är mindre sårbar och mer produktiv. Omställningsprojektet drivs som en
ekonomisk förening och äger två fastigheter. Man prövar alléodlingar och anuella
odlingar och bjuder in till sociala arbetsdagar.
Emil Hillve på Dröblahus utanför Sösdala driver ett andelsjordbruk eller CSA, där
konsumenten är delägare i jordbruket och åtar sig också att köpa mat från jordbruket
till ömsesidig nytta.
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Onsdag 23/9

Agenda 2030 – fem år!
Vad har hänt, hur når vi målen om 10 år? Vad är vår kommuns roll?
Hur ser våra ungdomar på en hållbar framtid?
Arrangör: FN-föreningen, ABF Skåne Nordost

Medverkan av den nationelle Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikström, Svenska FNförbundets ordförande Annelie Börjesson.

Gabriel Wikström

Jan Lindelöf
Ordförande i
FN-föreningen

Annelie Börjesson

Karl Gemfeldt (C)

Helen Persson, vice ordförande
i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

ingår i styre i
Kristianstads kommun

Ikväll på Regionmuseet och digitalt via Zoom
fokus på Agenda 2030, FNs hållbarhetsmål.
Gabriel Wikström, regeringens samordnare för
agendan inledde och tog bl a upp vikten av utbyte
mellan en stad som Kristianstad och andra städer
i världen som arbetar med hållbarhetsmålen.
Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FNförbundet berörde bl a Glokala Sverige som
utbildat många kommuner i Sverige, bl a vår
kommun om Agenda 2030. Karl Gemfeldt (C)
Ungdomsrådets ordförande Bareen Sheikh
som ingår i kommunens styre berättade om flera
(i mitten)
verksamheter i kommunen, med koppling till
hållbarhet, bl a Returum som är vår helt nya kretsloppspark. Helen Persson (S) redogjorde för
de motioner som partiet lämnat in om Agenda 2030 och cykling mm. Bareen Sheikh och Sara ?
från kommunens ungdomsråd berättade om rådet och betydelsen av att unga får vara med och
bestämma. De tog bl a upp problemet med att vissa skolor i kommunen år efter år har dåliga resultat
till förfång för många elever.
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Onsdag 23/9

Röda Korsets Första Hjälpen - grupp
demonstrerade
Hjärt- och Lungräddning i Secondhand-butiken
Plats: Secondhand-butiken, Västra Storgatan 51 I
Arrangör: Röda Korset
Information om verksamheten. Alla kunde passa på att kolla sitt klimatavtryck i WWF’s
klimatkalkylator - hur många jordklot förbrukar ditt hushåll varje år? I butiken fanns även
Öppen Symaskin - låna en symaskin för att fixa till dina grejer. Behövdes hjälp så fanns duktig
personal på plats att fråga om råd.
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Onsdag 23/9

INSECTS AS A CULINARY DELICACY
Arrangör: Folkuniversitetet

Professor Karin Wendin vid Högskolan Kristianstad gav en ca 45
minuter lång föreläsning under denna rubrik. Fördraget var uppdelat i
två delar. Den första gav en bakgrund till varför insekter skulle kunna
vara intressanta som mat och den andra handlar om ett nyligen avslutat
forskningsprojekt om insekter som mat. Föreläsningen gavs både som
fysisk föreläsning och som distansföreläsning via Zooom.
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Torsdag 24/9

FOOD JAM: DRYCKER PÅ BALSGÅRD
Arrangör: Krinova Incubator & Science Park
Den 24:e september bjuder vi in intresserade till Testbädd Balsgård för ett Food Jam. Ett
event där vi med hjälp av maskinerna och de många redskap som finns på plats skapar dryck
och utvecklar smaker tillsammans. Drycken som produceras ska vara alkoholfri, unik och
spännande i sin karaktär och matcha den mat som serveras till lunch.
På Testbädd Balsgård kan du som start up eller ett etablerat företag utveckla nya drycker
och livsmedel med stöd av omfattande branschkunskap, erfarenhet och kreativitet. Eventet
riktar sig till dig som är nyfiken på vad Balsgård kan erbjuda som testmiljö för dina idéer eller
utveckling av befintlig verksamhet.
Program
09.00- 12.00 Food Jam- vi skapar alkoholfri dryck
12.00- 13.00 Lunch med drycken vi producerat
13.00- 14.00 Information om Balsgård

Röda Korsets Första Hjälpen-grupp demonstrerar
Hjärt- och Lungräddning i Secondhand-butiken
Arrangör: Röda Korset
Information om verksamheten. Möjligheten till att kolla
klimatavtryck i WWF’s klimatkalkylator - hur många jordklot
förbrukar ditt hushåll varje år? I butiken fanns även Öppen
Symaskin - låna en symaskin för att fixa till dina grejer. Behöver
du hjälp finns duktig personal på plats att fråga om råd.

Hundpromenad med skräpplockning
Plats: Börjar och slutar vid vårdcentralen i Åhus
Arrangör: Åhus brukshundsklubb och Patrik Haak
Hundpromenad med skräpplockning. Följ med på en hundpromenad och plocka skräp längs
vägen. Vi går i samlad trupp. Det blir social träning med störning och lydnadsinslag. Ta med
godis och vatten till hunden och vanligt koppel. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs.
Aktiviteten är del i samarbetet ”Storstädning i Vattenriket”.
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Torsdag 24/9

EUROPAS ÅTERHÄMTNING EFTER
CORONAPANDEMIN OCH DEN EUROPEISKA
GRÖNA GIVEN
Arrangör: FN-föreningen, ABF Skåne Nordost, Naturskyddsföreningen,
Studiefrämjandet, Europa Direkt Hässleholm

Ikväll på Regionmuseet och digitalt om EUs Gröna giv (Green Deal)
med Annika Wäppling Korzinek, biträdande chef vid svenska EUrepresentationen. Annika berättade om juliöverenskommelsen mellan
ledarna för de 27 EU-länderna om de mångmiljarder som ska gå
till omställning efter coronan och där mycket pengar ska gå till en
Grön omställning. EU ska vara klimatneutralt 2050 och minskningar
i klimatutsläpp ska ske med 55 procent till 2030. En ny klimatlag
diskuteras nu i Europaparlamentet. Magnus Lund, klimatstrateg
i kommunen och Elisabet Farner, EU-samordnare i vår kommun,
kommenterade Annikas föredragning. Bo Olsson, FN-föreningen
modererade kvällen.
Mål 8 i Agenda 2030 handlar om att ”Verka för en varaktig, inkluderande och
hållbar ekonomisk tillväxt...”. Finns det en ”grön” tillväxt? Hur bra är det för
klotet och klimatet? Den europeiska gröna given lanserades i december 2019 av
Europeiska kommissionen.
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Fredag 25/9

STOPP! MIN KROPP!
En inbjudan att prata med
barn på lågstadiet
om kroppen och gränser
Plats: Hörsalen, Regionmuseet och digitalt (Zoom).
Länken finns på Regionmuseets och Framtidsveckans hemsida.
Arrangör: Rädda Barnen

En föreläsning med
fokus på hur vuxna i
skolans värld kan arbeta
med frågor som rör
kroppen, integritet och
övergrepp. Föreläsarna
är Sara Skoog och
Suzanna Holmberg.
Att prata med barn om
kroppen och kroppens
privata områden kan
ibland kännas svårt och
utmanande. Därför har
Rädda Barnen tagit fram
vägledningen Stopp! Min
kropp! Med utgångspunkt
i vägledningen kommer ni
få ta del av råd och tips
som kan vara användbara
i det vardagliga arbetet.
Vi kommer också
presentera vårt alldeles
nya skolmaterial Stopp!
Min kropp!, som vänder
sig till barn i 7–9 års
ålder. Materialet består
av fem korta filmer och
tillhörande kortlåda
med fakta, frågor och
aktiviteter om känslor,
kroppen och vad man
får och inte får göra med
andras kroppar.
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Fredag 25/9

Filmvisning: Honeyland/Honungslandet

Plats: Hörsalen, Regionmuseet
Arrangör: FN-föreningen, ABF Skåne Nordost, Filmmuseet/Regionmuseet, Hyresgästföreningen
Filmen Honeyland/Honungslandet visas i hörsalen på Regionmuseet med koppling till Agenda 2030,
mål nr 15, Ekosystem och biologisk mångfald. På den nordmakedonska landsbygden lever Hatidze,
en av de sista i sitt skrå. Hon är den sista kvinnan i Europa som samlar vildhonung. Med varsamhet
och sitt expertis förvaltar hon sina bikolonier med stor respekt och vördnad för de små djuren, så
vitala för planetens ekosystem.
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FN – en vital 75 åring
Arrangör: FN-förbundet
FN är världens samarbetsorganisation som sedan starten för 75 år sedan
har fört världens länder och ledare samman i gemensamma beslut och
ställningstaganden om allt från fredsbevarande insatser till deklarationen om de
mänskliga rättigheterna och mycket mer. Agenda 2030, världens mest ambitösa
handlingsplan för hållbar utveckling, är ett av många beslut som världen nu
strävar efter att genomföra efter förmåga och politisk vilja och som bygger på
många av de beslut som världen enats om under de senaste 75 åren. Under de
senaste veckorna har FN:s generalförsamling öppnat sin 75 session och Agenda
2030 har fyllt fem år.
Medverkande:
Peter Wallensteen, professor i Freds- och konfliktsforskning
Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för FN:s
utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer och
påverkansarbete
Olof Skoog, EU:s FN-ambassadör.
Moderator:
Annelie Börjesson, Ordförande Svenska FN-förbundet
FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman
individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre
Förenta Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt.
Vi är dessutom en paraplyorganisation för ett 80-tal riksorganisationer som är anslutna till oss som
ett stöd för FN-tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag även 40 FN-skolor runt om i landet.
FN-förbundet informerar och utbildar om FN, debatterar FN-frågor och granskar hur Sverige
uppfyller sina åtaganden som FN-medlem. Vi driver projekt till stöd för FN:s humanitära verksamhet
och samarbetar med FN-förbund i andra länder.

Glorientering - Agenda 2030
Plats: Tivoliparken
Arrangör: Agenda 21

Glorientering är en orientering med
sjutton kontrollstationer där var
och en representerar ett globalt
mål. Varje kontroll har en bokstav.
Placera dem i rätt ordning och klura
ut lösenordet. Vykorten som hör
med uppdraget finns på Naturum
eller Medborgarcenter. På vykorten
finns det koordinater (kan uteslutas)
och plats att skriva de bokstäver
som bildar lösenordet. Det är en
utomhusaktivitet som passar de
flesta åldrar.

Glorientering

2015 antog ledarna för världens länder
en ny global utvecklingsagenda,

Agenda 2030

Världens agenda - vår agenda!
Glorientering är en orientering med sjutton kontrollstationer
där var och en representerar ett globalt mål. Varje kontroll
har en bokstav. Placera dem i rätt ordning och klura ut
lösenordet. Glorientering syftar till att öka medvetenheten
och kunskapen om de globala målen. Skyltarna är
monterade i Tivoliparken. Till skyltarna hör vykort med
koordinater som sedan kan skickas till andra. Läs mer
på Kristianstads kommuns hemsida ”Agenda 2030”.
OBS, feltryck! Mål 3; står 59, ska vara 56.

34

Fredag 25/9

Global klimataktion på stan
Arrangör: Fridays for Future Kristianstad

Denna dag genomfördes klimataktioner på fler än 3000
platser runtom i världen genom Fridays for Future. Här i
Kristianstad gick cirka 40 personer på en coronaanpassad demonstration genom centrala Kristianstad. I täten
bar två svartklädda personer ett jordklot i dåligt skick på
en sjukbår. De två leden bakom höll i långa rep på vilka
det hängde skyltar med hotade arter, men även förslag
på vad man kan göra för att motverka klimatkrisen och
artutrotningarna. På flera ställen stannade tåget och
Klimatkören sjöng World on our Shoulders och andra
klimatsånger.

https://www.facebook.com/pg/Fridays-For-Future-Kristianstad-1011369055702480/photos/?tab=album&album_id=1015045518668167&ref=page_internal)

Foto: Carl Palmehag
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Fredag 25/9
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Fridays For Future är en global rörelse som startades av Greta Thunberg, som den 20
augusti 2018 ensam satte sig utanför riksdagshuset i Stockholm, i protest och för att lyfta
miljöfrågan inför valet samma höst. Efter valet bestämde Greta och hennes medstrejkare för
att fortsätta strejka varje fredag tills att Sverige följer Parisavtalet som våra politiker skrev
under 2015. Varje fredag strejkar elever och studenter i över 100 länder i alla kontinenter.
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Lördag 26/9

En familjedag på Kulturkvarteret
Familjelördag med hållbarhet som tema - Hej! Shalom! Marhaban!
Plats: Kulturkvarteret

Naturkul! tipsrunda för hela familjen
Pussel med Agenda 2030 och Fairtrade

Vi ska bygga en ny värld!

Beata Svensson

Ahmad Khariboutli
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Naturkul i Stan – på dinosauriernas tid
Där du står nu...

1 cm

...var havsbotten för ca 80 miljoner år sedan, på dinosauriernas tid. Havets vattenyta
var i höjd med vattentornets topp. Det var
ett hav med många öar och det var mycket
varmare än i det nutida Kristianstad.

Urgamla hajtänder...
...kan du hitta när du letar efter fossil. Men
akta så du inte skär dig – de kan fortfarande
vara vassa!

svanödla, 12 m

I detta förhistoriska hav levde många stora
och spännande djur. Det fanns svanödlor av
olika slag som kunde bli upp till 12 m långa,
och ”havsmonstret”, en 17 m lång köttätande reptil som åt allt från svanödlor och hajar
till mindre fiskar.
Det är en svindlande tanke att det vatten vi
badar i idag kan dessa havsmonster ha simmat runt i för miljontals år sedan.

bläckfisk, 0,4 m

mosasaurus
(havsmonstret), 3-17 m

haj, 2 m

8 cm

Naturkul i stan

svanödla, 6 m

Armfotingar och sjöborrar...
...är mycket äldre än dinosaurierna och har
fortfarande släktingar i våra hav. Du kan
hitta förstenade rester av deras skal, som kalllas fossil. Du kan också hitta fossil av musselskal. En sorts mussla heter ostron och en annan
liknar dagens hjärtmusslor. De fossil som du kan
hitta här kommer från djur som levde samtidigt
som dinosaurierna och vattenreptilerna.

havssköldpadda, 2 m

6 cm

sjöborre

4 cm

mussla – Spondylus

• Vilka djur tror du de kommer ifrån?
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7 cm

1 cm

mussla – ostron

armfoting

Hej!
Kan du hjälpa mig att hitta lite spännande fossil här i ”sandlådan”? De
är ganska små så man får sila sanden och titta noga. Du kan använda en
plastsil/såll som finns att köpa leksaksaffären.
• Hur många fossil har du hittat?

Vissa fossil kan se ut som dinosaurietänder
men är en del av en bläckfisk. Det var en
bit kalk som var formad som ett stearinljus och satt i bläckfiskens bakkropp. Man
tror att den fungerade som en tyngd så
att bläckfisken skulle kunna simma bättre
under vatten.

Varför ”Naturkul i Stan”? I kontakter
med naturen upptäcker barnet egna
möjligheter och färdigheter och lär sig
sambanden som styr livet, natur och teknik. Barn behöver få utlopp för sin upptäckarglädje i en motiverande miljö, fylld
av stimulans. Vuxna är viktiga som stöd och
uppmuntran till att våga vara nyfiken.

Elisabeth Einarsson, Geocentrum, Lunds Universitet har bidragit med fackkunskap till skylten och platsens utformning.

Läs mer på www.kristianstad.se

TIPS: Besök skylt 5 och upplev vår, sommar, höst
och vinter på mindre än en timme.

Produktion: Skogssällskapets Förvaltning AB för Agenda 21 Kristianstads kommun, 2011. Text, illustrationer & layout: Katarina Månsson.

Idag Familjedag
på Kulturkvarteret.
Sagostund om Pettson
och Findus på svenska
och arabiska, puzzel
om världens länder
och Agenda 2030
och om Fairtrade.
Information om FNföreningen och
Framtidsveckan mm.

Lördag 26/9

SKROT- konsert och instrumentfix
Plats: Naturum Arrangör: Naturum
Vi byggde musikinstrument av
återbruksmaterial och musikgruppen
SKROT bjöd på musik med egentillverkade
skrotinstrument. Evenemanget ägde rum
utanför naturum.
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Söndag 27/9

Skåda fågel och plocka skräp längs Linnérundan
Arrangör: Nordöstra Skånes Fågelklubb
Evert Valfridsson guidade bland Linnérundans fåglar. Aktiviteten var en del i samarbetet ”Storstädning i Vattenriket”.

RESISTENS OCH IMMUNITET, VAD ÄR DET EGENTLIGEN?
EN FÖRELÄSNING OM ANTIBIOTIKARESISTENS
OCH IMMUNITET
Arrangör: FN-föreningen, ABF Skåne Nordost
I de globala hållbarhetsmålen utgör mål 3, god hälsa och välbefinnande, en grundläggande
förutsättning för att alla människor ska kunna uppnå sina möjligheter och kunna bidra till samhällets
utveckling. Vi vet alla att hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer, men det finns
betydande orosmoln. Ett av dessa är de nya framväxande infektionssjukdomar som sprids epidemiskt
och pandemiskt. Ett annat är den resistensutveckling vi ser hos bakterier och andra mikroorganismer.
Tillsamman utgör dessa ett reellt globalt hot mot alla människor i alla åldrar. I denna föreläsning
kommer jag att gå igenom vad resistens är och hur vårt sätt att leva påverkar utvecklingen. Jag
kommer också att prata om vad immunitet mot infektionssjukdomar innebär och hur detta kan
uppnås.
Tyvärr alldeles för få deltagare vid Framtidsveckans avslutande föreläsning idag. Infektioner orsakade
av virus, bakterier och parasiter var temat för Ann-Sofi Rehnstam-Holms föreläsning. Tyvärr kan
vi vänta oss fler pandemier framöver på grund av befolkningsökning, varmare klimat och högre
vattentemperaturer. Tyvärr utvecklas vissa bakterier starkt i sådana miljöer och hittar vi inte ny
verksam antibiotika, blir det sjukdomsutbrott.
Ann-Sofi Rehnstam-Holm, professor i
mikrobiologi vid Högskolan Kristianstad
och affilierad professor vid Lunds
Universitet. Ann-Sofi har en bakgrund
som biomedicinsk analytiker, men
också som cellbiolog. Hon disputerade
vid Umeå Universitet inom mikrobiell
ekologi och har arbetat vid både Scripps
Institution of Oceanography, La Jolla
USA och Woods Hole Oceanographic
Institution, Woods Hole, USA samt
vid Sahlgrenska akademien vid
Göteborgs universitet. Sedan år 2000
är hon verksam med undervisning och
forskning vid Högskolan Kristianstad.
Här har hon bland annat byggt
upp utbildningen av biomedicinska
analytiker. Forskningen handlar om
marina toxiska alger, akvatiska bakterier
och antibiotikaresistens i vattensystem.
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