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Nio partier deltog och 40-50 åhörare var på plats. Brommesson 
gjorde en bra insats som utfrågare och Rune Stenholm Jakobsen var 
bisittare och gjorde ett bra avslut på kvällen där han lyfte allvaret i den 
rådande situationen med avseende på den hittills alltför försenade 
klimatomställningen.
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Professor Douglas Brommesson  
- moderator

Bo Olsson, 
från Östermalmskyrkans 
församling, välkomnade alla 
samlade
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 Tomas Stanislawski, ordförande Cykelfrämjandet, Rune Stenholm Jakobsen, ordförande Naturskyddsföreningen 
och Maria Thyr, ordförande Fridays For Future Kristianstad

Anita Gunnarsson, agronomie doktor, vice 
ordförande i Naturskyddsförenien Kristianstad 
Bromölla, huvudansvarig för eventet och Lena 
Grollmus, medlem i Naturskyddsföreningen 
och tillika valberedningens ordförande. 
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Måndag 19 September

Frukostseminarium om hur jordbruket Frukostseminarium om hur jordbruket 
kan bromsa klimatförändringarnakan bromsa klimatförändringarna 

När: kl 07.30-09.30  Var: Naturums möteslokal, Naturumsvägen 2, Kristianstad 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad Bromölla i samarbete med Studiefrämjandet och Viable cities  
Kontaktperson: Anita Gunnarsson
 
Nytt koncept för att öka kolinlagring och ekosystemtjänster i jordbruk – baserat på vetenskap och 
1,5oC-målet. Konceptet presenterades av Jessica Johansson, Svensk kolinlagring som utvecklat det 
tillsammans med pilotföretag inom lantbruk och andra branscher. Marcus Callebring, från en av 
40 pilotgårdar, beskriev vilka åtgärder som gjorts på Stora Juleboda gård – Degeberga. Kristianstad 
kommun är sedan 2021 med i Viable Cities och ska därmed kraftsamla kring klimatneutrala och hållbara 
städer. Linnéa Skoogh, Kristianstad kommun, gav en lägesbild av projektet.
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Anita Gunnarsson, vice ordf. i Naturskyddsföreningen

Det var 35 personer med en bra mix mellan miljötjänstemän eller VD-ar från livsmedelsföretag som 
verkar inom kommunen, lantbrukare, kommunpolitiker, kommuntjänstemän, representanter för ideella 
sektorn och ”vanligt folk”. Linnea Skoogh, PL för Viable cities kommer att följa upp seminariet.
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Klimatneutrala Kristianstad 2030
- innovationsprogrammet Viable Cities
                                              Linnéa Skoogh,  Kristianstads kommun
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Svensk Kolinlagring 
- samarbete för ökad kolinlagring i mark

Klara Lindgren från Svensk kolinlagring och Jessica Johansson
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Anna Callenbring från Juleboda gård pratade om vikten av mångfald, deras vision, 
principer och drivkraften. 
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Måndag 19 September

Längs Västra Boulevardens fasader 
 
När: kl 17.30  Var: Nya Boulevarden/ Västra Boulevarden vid First Hotel Christian IV 
Arrangör: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kristianstads kommun
 
Stadsantikvarie Katarina Olsson tog oss på en annorlunda stadsvandring utmed Västra Boulevarden 
och till sin hjälp hade hon Joakim Nilsson, hantverkare med många års erfarenhet av kulturhistoriska 
byggnader. Tillsammans gav de en närstudie av fasadernas uppbyggnad, allt från olika sorters sten, puts 
och tegelförband till konstfulla konsoler. Startpunkten var det vackra Sparbankshuset i korsningen Nya- 
och Västra Boulevarden, längst Västra Boulvarden ned till Residenset i söder där turen avslutades. 

Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén
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Måndag 19 September

Zero waste i köket 
När: kl 18.00-19.30     Var: Medborgarskolan Kristianstad, Magasinsgatan 2 
Arrangör: Medborgarskolan Kristianstad
 
Zero waste är en livsstil som handlar om att producera så lite avfall som möjligt i vardagen, till exempel 
i samband med matlagning. Hur kan man ta tillvara på brödskalken, de där bortglömda rotfrukterna 
längst in i kylskåpet och mängderna med äpple som ej hunnits ätas upp i tid… 
Kursledaren och föreläsaren Cherie pratade om hur man på ett resursklokt sätt maximerar råvarorna, 
inom matlagning, som inte leder att något gå till spillo. Cherie och deltagarna gjorde äppeldryck på skal 
och skruttar, torkade tortillabröd med smak av kanel och kardemumma samt chips på rotfruktsskal. De 
gjorde även pesto på broccoli stammen.

Cherie
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Måndag 19 September

Hetta : Hetta :  
om människan i en varmare värld om människan i en varmare värld 
När: kl 18.30-19.45 
Var: Regionmuseet, platsbokning vi Regionmuseets hemsida 
Arrangör: Kristianstads FN-förening och ABF Skåne Nordost 
Föreläsning av Izabella Rosengren, frilansande vetenskapsjournalist med klimat och hållbarhet som 
sina främsta fokusområden. Den globala uppvärmningen är på allas läppar. Ändå talar vi märkligt lite om 
hur vi som individer ska hantera den konkreta och oundvikligt ökande temperaturen? Vad gör värmen 
med oss fysiskt och mentalt, och hur ska vi egentligen mäkta med den allt stigande hettan? Vi är den bäst 
temperaturanpassade arten på hela planeten. Människor bor och lever sedan tusentals år i zoner med 
temperaturer på allt mellan -45 och +45 grader. Men världen blir allt varmare. Är vi anpassade för det? 
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Tisdag 20 September

Hållbar omställning med fokus  
på mat, konsumtion och hållbarhet  

När: kl 10.00-13.00   Var: Glashuset, Högskolan Kristianstad 
Arrangör: Högskolan Kristianstad   Kontaktperson: Jenny Hultman

Temat för Kristianstad är ”hållbar omställning” där Högskolan Kristianstad valt att sätta fokus på mat, 
konsumtion och hållbarhet. Glashuset var fyllt med utställningar och speakers corner (10 minuters 
föredrag). Ute på campusplan bjöds det på diverse aktiviteter som gick  in i årets tema. 
Ett samarrangemang med Kristianstads kommun och Kristianstads studentkår. Ett led i arbete att göra 
Kristianstad till en bättre studentstad.  

Foto: Kristianstads kommun
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HKR
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Programmet HKR
Speakers corner (11.15-13.00)
(10 minuters föredrag, om titeln är på engelska är föredraget på engelska).
11.15 Välkomna till framtidsveckan på högskolan
11.20 Climate Neutral Kristianstad 2030
Why did our municipally accept the challenge to become Climate Neutral by 2030 and what does 
it really mean?  
Linnéa Skoogh, Projektsamordnare Klimatneutrala Kristianstad 2030,  
Kristianstads kommun

11.35 Food as a tool for change 
Food has the ability to create change on many levels, connecting environmental,  
ecological and social dimensions of sustainability. Based on two international  
sustainability courses in food and meal science at Kristianstad University, examples are provided 
on how food, gastronomy and sustainability can be combined to create change.
Maria Nyberg, Biträdande professor i sociologi inom ämnet mat- och måltidsvetenskap, Högsko-
lan Kristianstad.

11.50 Is three weeks enough to learn about sustainable food consumption?
How about Home Economics, the school subject where it is mandatory to learn about the com-
plex connections between the individual's everyday choices, society, and nature, through food? 
Karin Höijer, Universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap, Högskolan Kristianstad.

12.05 Sustainalink makes sustainable collaboration possible
Sustainalink runs projects where university students solve sustainability challenges faced by 
private and public actors. We offer opportunities for students who want to test their knowledge, 
sharpen their abilities and create real change for a more sustainable society.
Malin Planader, Verksamhetsledare Sustainalink.

12.15 To Label or Not to Label? Exploring CO2 Labelling in E-Commerce
A presentation of a bachelor thesis that shows how CO2 labels could be a valuable tool for 
consumers sustainable buying behaviour shopping online.
Sarah Pålsson och Markus Nilsson, Alumni students of Kristianstad University.

12.30 Digitalisera ditt kök och bli klimatsmart
Det är bra att ta tillvara mat som skulle ha slängts, men i själva verket går det inte till botten 
med de verkliga orsakerna till problemet: överproduktion av mat. I detta föredrag kommer jag 
belysa vikten av att synliggöra matsvinnet med hjälp av digitala mätverktyg.
Linda Rydén, Food Waste Specialist, eSmiley Global.

12.45 Klimatsmarta måltider inom Kristianstads kommun
Inom Kristianstads kommun vill vi servera måltider som värnar miljö och minskar  
klimatbelastningen. Hållbar mat och minimalt matsvinn helt enkelt.
Rasmus Rasmussen och Ilhan Barjosef, Enhetschefer på Kristianstads kommun.
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Jan Lindelöf, ordförande i FN-Föreningen Kristianstad. FN-föreningen hade ett bord 
i glashuset där dom samtalade med studenter som strömmade förbi.
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                               Tisdag 20 September

Att överleva zombiekatastrofen Att överleva zombiekatastrofen 
- eller någon annan typ av kris- eller någon annan typ av kris  

När: kl 18.30-20.30 
Var: Regionmuseets hörsal 
Arrangör: ABF, Studiefrämjandet, Sensus, Folkuniversitetet
 
De senaste åren har vi gått igenom flera större kriser, och mycket tyder på att vi kommer att fortsätta se 
klimat förändras, extremt väder, ekonomiska kriser och andra typer av kriser/katastrofer som är svåra 
att förutsäga. Zombieöverlevnadsexperten Herman Geijer föreläste om hur du kan göra för att bli mer 
förberedd och hantera kriser bättre. Vilka egenskaper, kunskaper och förmågor är viktiga? Hur beter sig 
människor generellt när de drabbas av en plötslig kris och hur kan du mentalt förbereda dig för att något 
kan hända. Men också om zombier och vad zombier kan lära oss om krishantering. 
Herman Geijer är aktuell med boken ”Monstersamhället - från förnekelse till framtid” och har tidigare 
skrivit böckerna: ”Zombieöverlevnad”, 
”Överlev katastrofen” och barnboken  
”Bli en zombieöverlevnadsexpert”.

Herman GeijerHerman Geijer
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Mari Graneskog, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge; Ida Linder, Folkuniversitetet; Herman Geijer, 
föreläsaren; Ulf-Peter Honoré, ABF Skåne Nordost; Anna Ferrington, Sensus Skåne Blekinge

Anders Olofsson,  tf. räddningschef i Kristianstads kommun
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Onsdag 21 September

Schysst choklad, godare värld  Schysst choklad, godare värld  
- chokladprovningsföredrag- chokladprovningsföredrag 
Hur är det att vara kakaobonde? Varför behövs det schysstare choklad?  
Och kan våra chokladinköp verkligen motverka fattigdom och barnarbete?

 
När: kl 18.30-19.30 
Var: Regionmussets hörsal,  
Arrangör: Kristianstads 
kommun  
Kontaktperson: Beata 
Svensson 

Föredraget “Schysst choklad, 
godare värld” fokuserar på 
kakaoodlarnas villkor, och 
hur “schysst” choklad kan 
motverka de utmaningar 
som odlarna står inför. I 
föredraget lär vi oss om hur 
detta kan fungera i praktiken, 
genom att prata om och 
smaka på rättvist handlad 
(Fair Trade-) choklad som har 
tillverkats med hänsyn om 
kakaoodlarna och miljön. 

De utmaningar som odlarna 
möter i sin vardag handlar 
bland annat om ekonomisk 
utsatthet, kvinnor och 
barns situation, samt miljö- 
och klimatproblematik. 
Många kakaoodlare lever 
under gränsen för extrem 
fattigdom, saknar utbildning 
och har inte råd att investera 
i utveckling av odlingarna. 
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Kvinnor får sällan del av kakaoinkomsterna, trots 
hårt arbete såväl på odlingarna som i hemmet. 
Barnarbete är utbrett i de största kakaoländerna 
Elfenbenskusten och Ghana. Detta är en effekt 
av fattigdom, brist på utbildning bland de vuxna, 
brist på tillgångar och sparpengar, vilket i sin tur 
innebär att odlarna varken har råd att anställa 
arbetare eller betala barnens skolgång. Med 
kakaoodling följer också miljörisker, på grund av 
stor användning av kemiska bekämpningsmedel 
och konstgödsel. Genom klimatförändringarna 
upplever odlarna oftare längre perioder av torka 
och extrem hetta, men även stora regnmängder 
och översvämningar, som förstör skörden. 

Dessa utmaningar är särskilt svåra i Västafrika, där 
mer än 70% av världens kakao odlas. Ekonomisk 
utsatthet, miljö- och klimatproblematiken är dock 
en realitet för kakaoodlare över hela världen, 
bland annat i Brasilien, Ecuador och Indonesien, 
som står för cirka fem procent var av världens 
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kakaoproduktion. Just barnarbete i kakaoodling är däremot specifikt förknippat med Västafrika, där de 
stora volymerna odlas och prispressen är extra hög. 

FÖRETAG SOM JOBBAR MED SCHYSST CHOKLAD FOKUSERAR BLAND ANNAT PÅ: 
 
• En bättre ekonomisk situation för odlarna genom skälig betalning som täcker 

produktionskostnaderna, långsiktiga samarbeten och investeringar i utveckling av lokalsamhället och 
kakaoodlingarna. 
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• Trygga arbetsförhållanden, förbud mot 
barnarbete och diskriminering, lika betalning 
och villkor och möjligheter för manliga och 
kvinnliga odlare, professionalisering, utbildning 
och stöd.

• Begränsad miljöpåverkan, medveten 
användning av naturresurser, kunskap 
kring att hantera konsekvenserna av 
klimatförändringarna, omställning till ekologisk 
odling främjas.  

• Transparens och kontroller, ofta med hjälp 
av produktmärkningar som rättvis handels-
märkningarna Fairtrade, Fair for Life och 
WFTO Guaranteed Fair Trade, samt övriga 
märkningar som UTZ / Rainforest Alliance 
och KRAV. Dessa produktmärkningar är så 
kallade tredjepartsmärkningar, som använder 
utomstående oberoende ISO-certifierade 
kontrollorgan. Rättvis handels-märkningarna har 
mest långtgående krav. Bland dem är Fairtrade-
märkningen den mest etablerade och välkända.
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Torsdag 22 September 

Farväl ÅhuskustenFarväl Åhuskusten  
När: kl 18.30   Var: Regionmuseet   Arrangör: Fridays for Future Kristianstad, Studiefrämjandet

Klimatprognoserna är tydliga – om världens länder inte lyckas med att drastiskt minska 
utsläppen av växthusgaser så kommer havsnivåerna att stiga allt snabbare. Åhuskusten är 
en av de mest sårbara kusterna i Sverige för högre havsnivåer.
Ludwig Bengtsson Sonesson från Lunds universitet är en av skaparna av ljudvandringen 
”Farväl Falsterbo”- en sorts radioteater från framtiden år 2100, men i olika versioner
beroende på hur utsläppen fortsätter, hur våra samhällen agerar och hur illa det går med 
klimatkrisen. Helst ska man befinna sig vid kusten när man lyssnar. Men i regionmuseets 
hörsal spelade han upp dramatiska scener ur ljudvandringen där även ett vallbrott i 
Kristianstad rapporterades i en framtida nyhetssändning.
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Forskargruppen som Ludwig Bengtsson Sonesson ingår i vill demokratisera diskussio-
nen om hur framtiden kan bli - och ett sätt är att åskådliggöra de olika val mänskligheten 
kan göra. De har utgått från IPCC:s beräkningar av utsläpp och klimateffekter, kopplat till 
deras olika scenarier för hur samhällena agerar. Forskargruppen har även tagit fram mate-
rial till skolorna om en framtid "bortom fossilsamhället".

Efter presentationen fick det dryga tjugotalet åhörare delta själva, genom att låtsas vara 
50-åringar år 2100 och intervjua varandra parvis om varför det gick som det gick. Det blev 
olika och både positiva och negativa historier. Slutligen diskuterade vi hur just Åhuskus-
ten skulle kunna drabbas utifrån de scenarier på översvämningar som kommunen tagit 
fram i sin kustoch havsplan 2019.

Det blev ett mycket bra seminarium med en skicklig föreläsare och engagerade deltagare. 
Mer om forskningsprojektet finns på https://www.climaginaries.org och om ljudvandring-
en på https://www.climatefutures.lu.se/futurewalks/farval-falsterbo där man även kan 
ladda ner deras app.

Ludwig Bengtsson Sonesson
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 Fredag 23 September

Vi ger inte upp 
– återigen demonstrerade vi genom centrala Kristianstad för klimatet och 
en uthärdlig framtid. Klimatkören sjung. 
Vi ringde med väckarklockor och larmsignaler för att väcka alla. 
Vi måste snabbt och rättvist ställa om vårt samhällssystem. 
Utsläppen av växthusgaser måste upphöra.

När: kl. 11.45  Var: Stora torg och sedan genom centrum 
Arrangör: Fridays for Future Kristianstad i samverkan med Studiefrämjandet

Ett tjugotal demonstranter gick genom centrala Kristianstad med budskapet "Tiden rinner ut!” En av oss 
agerade som en sovande politiker som kördes runt på en säng och som vi försökte väcka med väckar-
klockor och larm, men det var svårt. Vi stannade på flera ställen och sjöng klimatsången/Bella Ciao: Vi 
måste bygga en bättre framtid, vi måste börja här och nu.
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Lördag 24 September

Människans och jordens  
skönhet och skörhet

Pilgrimscykling med start vid Östermalmskyrkan
 

 

När: kl 10.00-13.00     Var: Start vid Östermalmskyrkan, avslutning vid Lillö borgruin.  
Arrangör: Östermalmskyrkan och God jord - kristna för miljö och rättvisa  Kontaktperson: Bosse Olsson 

Efter en kort introduktion i Östermalmskyrkan var vi fem personer som cyklade först till 
Ekenabben och sedan via Hälsoträdgården i Tivoliparken till Lillö borgruin. Det blev en skön 
utflykt i det fina höstvädret. Vid några stopp reflekterade vi kring ledorden Förundran, Förtvivlan, 
Förändring, Förlåtelse, Förhoppning, Församling. Det blev berikande samtal i den lilla gruppen 
kring de existentiella frågor som miljö- och klimatkrisen väcker. Om de grundläggande 
orsakerna är människans själviskhet, girighet och apati behöver vi hitta motmedel mot dessa. 
Förhoppningsvis kan vi inspireras till ökade kontakter mellan kyrka och klimatrörelse. Tänk om 
Omställning och Omvändelse är två sidor av samma mynt!
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Framtiden finns iFramtiden finns i havet havet  

 
När: kl 14.00-15.00  

Var: Naturums möteslokal, 
Naturumsvägen 2, Kristianstad 
Arrangör: Naturum Vattenriket

 
Nygamla fiskarter, alger och musslor. Det kan 
bli framtidens mat, gödning, bioenergi eller 

kanske till och med läkemedel. Östersjön ger 
både utmaningar och stora möjligheter för 

utveckling av dessa produkter. 

Josefin Larsson är forskningskoordinator 
vid Marint Centrum i Simrishamn bjöd på 

spännande nya insikter kring framtidens mat 
och produkter ur ett Östersjöperspektiv.
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Söndag 25 September

Tångsafari 
 

När: kl 11.00-13.00        Var: samling vid Snickarhaken i Åhus       Arrangör: Naturum Vattenriket 

Upptäck tångens spännande värld med en naturvägledare! 
Vi gav oss ut i tångskogen i vadarbyxor och bekantade oss med tigerstrimmiga tångräkor, småfiskar och 
den romantiska blåstången. Vi avslutade med en kulinarisk tångupplevelse med alla sinnen. Utrustning 
fanns att låna. 

Håvning
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Söndag 25 September 

Hjärta och SmärtaHjärta och Smärta 
När Oppmanna-Vånga hembygdsförening bjöd in till den första Hjärta & Smärta-
föreläsningen år 2017 anade vi inte att evenemanget skulle bli så efterlängtat! 
Första året kom ett 70-tal personer och lyssnade. År 2018 kom 86 deltagare och år 
2019 kom drygt 50-talet. Vi planerade för vårt fjärde evenemang år 2020, men som 
alla vet så spred sig pandemin över världen och folksamlingar förbjöds och mötena 
fick bli digitala. Ensamheten sattes i system och många blev mycket sjuka. Många 
dog. Också 2021 blev ett sorgens år med mycket ensamhet och mycket sjukdomar.

   Äntligen, 25 september 2022, var det dags för etapp 4 av Hjärta & Smärta! Ett 50-
tal deltagare hade sökt sig till Folkets Hus i Arkelstorp för att delta i den föreläsning 
och musikaliska resa som kardiolog Thomas Pettersson och musiker Ingemar 
Nilsson erbjöd.

   Av de 17 globala mål för utvecklingen som världen antog den 25 september 2015 
och som Framtidsveckan i Kristianstad samlas runt, i år för nionde gången, är det 
nummer 3 som Oppmanna-Vånga hembygdsförening lyfter fram för fjärde gången, 
dvs: ”God hälsa och välbefinnande – Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv 
och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.” Globalt är detta mål långt 
borta. Lokalt har vi stora utmaningar att möta. Viktigt är att vi talar med varandra, 
lyssnar, byter tankar och idéer, går vidare, stöttar varandra med glädje och humor.

   Världen var närvarande med stort allvar under eftermiddagen. Ukrainas modiga 
folk uppmärksammades både med tal och med musik. Thomas Pettersson sakliga 
och faktarika föreläsning med en hel del humorinslag höll deltagarna i ett fast 
grepp. Goda tillfällen att öka sin kunskap och det är alltid bra! Ingemar Nilsson bjöd 
på gamla kända hjärtesånger och alldeles nykomponerade visor och man blev 
alldeles rörd i hjärtat!

   Hembygdsföreningen bjöd på kaffe och äppelkaka, äpplen och lotterier. 
En del böcker såldes och fotoalmanackor. Foldrar över Nässelslingan delades 
ut. Distriktsköterskemottagningen aktualiserades i en namninsamling. Ett av 
förstaprisen i Hemestertur 2022 delades ut till Viola Hjalmarsson!
Solvig Oredsson
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Solvig Oredsson
ordförande i Oppmanna-

Vånga hembygdsförening
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