FRAMTIDSVECKAN

14-22 september 2019

För en hållbar omställning

KRISTIANSTAD

Sammanställning
Framtidsveckan2019

Framtidsveckan – för hållbar utveckling/omställning
är en aktivitet i Kristianstads kommun som
föreningar, organisationer 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.

Vi driver på för ett hållbart Kristianstad!
Styrgruppen för Framtidsveckan

Arrangörer:

Sponsorer:

Under veckan:

Coop City Kristianstad - fokus på Fairtrade-märkta produkter
Tid: Mån-fre 8-20, lör-sön 8-19 Plats: Coop City Kristianstad
Cykelcentralen - kom och prata cykel
Tid: Mån-fre 10-18, lör 10-14 Plats: Cykelcentralen,
Blekingevägen, Kristianstad
Nyhet! Du kan hyra cykel hos Cykelcentralen
Ditt & Datt butik - konst och konsthantverk
Tid: Mån-tors 10-16, fred 10-15 ,Östra Storgatan 21, Kristianstad
Green MarcElla - din färgglada butik för en grönare värld
Tid: Tor 13-18 och lör 11-14 Plats: Tollarps Storgata 5, Tollarp

Lördag 14/9

invigning
Tid: 11.00-14.00
Plats: Lilla Torg i Kristianstad
Arrangör: Framtidsveckan
Framtidsveckan invigdes 14/9 kl 11-14 på Lilla Torg med ett brett antal aktiviteter
kring hållbar utveckling. I olika tält visade Green MarcElla upp sina unika produkter av
naturmaterial och broderier. Joffibutiken visade upp sina rättvisemärkta produkter och
Skånes Stadsmission visade upp sitt arbete med människor som lever i utsatta situationer.
Skånemejerier vill förebygga matsvinn och samarbetar med Skånes Stadsmission
genom att skänka överskottsproduktion till dem. Brownbetty of Sweden visade upp en
fotoutställning: Close to Nature. Svenska Lottakåren
tipsade om hur man kan förbereda sig för en
samhällskris och vad man kan ha i en krislåda. House of
Beatrice är ett arbetsintegrerande socialt företag med
verksamhet på Näsby. Kvinnorna i företaget sålde gott
bröd och kaffe och C4 Energi visade upp sin verksamhet
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Anders Tell

Jan Lindelöf

Camilla Junger

Lördag 14/9

Helge Änglar

Jan Lindelöf

Irma och Lovisa

med el, solceller, fiber mm. FN-föreningen
och Naturskyddsföreningen visade
upp sin verksamhet och Skånetrafiken
informerade om hur man enkelt kan
åka buss och tåg. På scenen samtalade
kommunalrådet Anders Tell med FNföreningens och Framtidsveckans Jan
Lindelöf kring olika aspekter på hållbar
utveckling och hur Kristianstads kommun
arbetar med frågorna. Kommunfullmäktiges
ordförande Bo Silverbern som också skulle
medverkat, hade blivit sjuk. Magnus Lund,
klimatstrateg i Kristianstad samtalade med
Naturskyddsföreningens ordförande Rune
Stenholm Jakobsen om klimatsituationen i
vår kommun. Efter ”pratet” framträdde rockoch popbandet Helge Änglar med svängig
musik och sång. Alexander, Mattias. Mikael,
Martin och Lars fick stora applåder för sitt
härliga framträdande. Tjejerna i gruppen
Future, Irma och Lovisa, samtalade med Jan
Lindelöf om varför det är viktigt att kämpa
för miljön och klimatet och sedan framförde
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Rune Stenholm Jakobsen

Magnus Lund

Lördag 14/9
de flera dansnummer till musik. Camilla Junger, bitr chef för Regionmuseet informerade
om museets verksamhetsidé och hur de jobbar med sina prioriterade områden. Camilla
betonade hållbarhetstänket och informerade om höstens verksamhet på museet.
Maja Rosén som skapat kampanjen flygfritt 2020 pratade klimat och flyg med människorna
på Lilla Torg samt informerade kort från scenen om Flygfritt.
Sammanfattningsvis blev det en bra invigning där solsken avlöstes av regnskurar. Dock
kan konstateras att det är mycket färre människor i rörelse på Lilla Torg än under lördagar
tidigare år, kanske beroende på nedlagda butiker, konkurrens från C4 Shopping och
näthandeln mm. Tråkigt, då det kunde varit betydligt fler som tog del av vårt digra
invigningsprogram.
Maja Rosén

Irma och Lovisa
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Lördag 14/9

Brownbetty of Sweden

Under invigningsdagen av Framtidsveckan den 14 september
kommer en förhandsvisning av fotoutställningen ”Close to nature”
att visas på Lilla Torg i Kristianstad. Framtidsveckan för en hållbar
utveckling är en utmärkt plattform att visa fotoutställningen på,
”Close to narure” har samtidigt viktiga budskap.

Naturskyddsföreningen

Restaurang Smaca bjöd
på mycket goda snittar

Green
MarcElla

Vintage och
återbruksbutik
som säljer
nyskapade, unika
produkter av
naturmaterial
och broderier.
Genom att ta
hand om det
vackra som redan
finns, utmanar
vi vår kreativitet,
skonar miljön och
bevarar kulturarv.

7

Vi är blåslampan för ett hållbart samhälle och
skapar band till naturen genom guidade vandringar. Du
kan vara en del av oss och vara med rädda världen. Vi
har bjudit in Maja Rosén från Flygfritt år som kommer
att kampanja bredvid oss.

Lördag 14/9
Joffi butiken
Rättvis Hande
l – Vi behöver
varandra:
För att odlaren
har rätt till sin
del av
kakan. Joffi vill
vara med och
bidra
till en bättre vä
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Skåne Stadsmission
nniskor som lever
Skåne Stadsmission arbetar med mä
professionellt
i utsatta livssituationer och erbjuder
tianstad driver
stöd, både akut och långsiktigt. I Kris
Nattjouren.
Skåne Stadsmission Café David och
och ett café.
Café David är en öppen mötesplats
hemlöshet och
Här erbjuds människor som lever i
kisk ohälsa och
social utsatthet, människor med psy
plats att vara
aktivt missbruk, en lugn och trygg
ionellt som
på. Café David erbjuder så väl profess
juder akut hjälp i
medmänskligt stöd. Café David erb
tvättmöjligheter
form av mat, rena kläder, dusch- och
men även en social gemenskap.

Skånetrafiken
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att cykla eller
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House of Be
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Svenska Lottakåren
a
Vad gör Lotta för Framtiden? Svensk
kvinnor
Lottakåren engagerar och utbildar
kris
en
för att ta en aktiv roll i händelse av
r ge dig
eller störning i samhället. Vi komme
hällskris
tips för att vara förberedd på en sam
Är du
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Lördag 14/9

Flygfritt år och tågsemester
Tid: 15.00-16.30 Plats: Regionmuseet, Hörsalen
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet
Maja Rosén driver kampanjen om ”flygfritt år” inom organisationen ”Vi håller oss på Jorden”. Sakligt och vasst punkterar hon motståndare i debatter i nyhets-tv och nu kommer
hon och berättar om kampanjen och varför vi kan göra
skillnad genom att avstå från flygandet. Tillsammans med
Rune Stenholm Jakobsen pratar vi även om tågsemester,
idéer, tips, lösningar och upplevelser.

Klimatfrågan:
en
hotbild
med
lösningar
Tid: 17.00-18.30 Plats: Regionmuseet, Hörsalen Arrangör: Folkuniversitetet

Klimatförändringen gör jorden varmare, att havsnivån stiger och att isar smälter. Både samhället och naturen påverkas, såväl jorden runt som på hemmaplan. Sveriges och världens klimatmål handlar om att
begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader. Det innebär snabba och långsiktiga utsläppsminskningar genom förnybar energi,
effektivisering, elektrifiering av transporter
och industrier, hållbart skogs- och jordbruk,
hållbar konsumtion med mera. Kunskap,
lösningar och goda exempel finns, men om
klimatmålen ska kunna nås behöver takten
i klimatarbetet öka. I föredraget blandar
Markku Rummukainen senaste nytt om
klimatfrågan med det vi alla redan vet.
Markku är professor i klimatologi vid Lunds
universitet och klimatrådgivare vid IPCC:s
nationella kontaktpunkt vid SMHI. Hans
forskning handlar om utveckling och utvärdering av avancerade regionala och globala klimat- och jordsystemmodeller, och
deras tillämpningar på klimatprojektioner
och -scenarier. Modellutvecklingen grundar sig på fysikalisk vetenskaplig förståelse
av klimatsystemet och dess processer. 29
personer lyssnade på Markku.
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Tid: 12.00-14.30 Plats: Naturum,
Kristianstad Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet
Klimatkrisen! Många upplever
sorg, rädsla, ilska, skuld…vad gör
man med alla starka känslor? Att
dela sina tankar och känslor med
andra är ett bra sätt att hantera det
som kan kännas överväldigande.
Starka känslor är ofrånkomliga
och nödvändiga när vi står inför ett
hot - men hur hanterar vi dem och
vänder dem till handling istället för
uppgivenhet? Hur kan vi ta hand
om varandra, och kan det komma
något gott ur den omställning vi
står inför? En workshop om detta
genomfördes på Naturum - både
inom- och utomhus - under ledning
av psykolog Marit Fontana Oscarsson och Rune Stenholm Jakobsen
från Naturskyddsföreningen. Bara
fyra deltagare dök upp, men det
medförde gott om tid för att samtala och genomföra olika övningar
som uppskattades stort av alla.

Söndag 15/9
Workshop om klimatkänslor

Musik för klimatet

Tid: 15.00-16.00
Plats: Naturum
Arrangör: Naturum
P.g.a det regniga vädret hölls konserten
med XL Big Band i den
helt fullsatta hörsalen.
Musiken skulle illustrera klimatfrågan och
publiken fick bl.a. gissa
vilket musikstycke
som illustrerade vilket
av de fyra elementen.
Detta varvades med
att hållbarhetsforskaren Sara Brogaard
förklarade hur klimatförändringarna uppkommit och vad de
leder till.
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Måndag 16/9
Arrangör: Renhållningen Kristianstad
Vi bjud in alla elever och pedagoger i årskurs 1 att komma för att
lyssna! Alla som lyssnade fick också CD-skivan med låtarna från
föreställningen. Elever och pedagoger i andra årskurser var också
välkomna till Tivoliparken för att se showen! Boken är framtagen
av Renhållningen Kristianstad och Agenda 21. Böckerna delades
ut till alla elever i årskurs 1 i samband med föreställningen.
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Måndag 16/9

Hur hållbart är Kristianstad?
Tid: 12.00-13.00 Plats: Rådhus Skåne
Arrangör: Kristianstads kommun
Kristianstads kommun var arrangör för ett
seminarium där Maria Asklund, strateg
social hållbarhet och Magnus Lund, klimatstrateg informerade om Agenda 2030,
FNs hållbarhetsmål och hur Kristianstad
arbetar med målen. Utbildningar för alla
chefer har skett, en enkät har gjorts till alla
förvaltningar och bolag om hur de jobbar
med målen och nu diskuteras hur man kan
få in agendan i de styrdokument som kommunen arbetar med. En utbildning för politikerna planeras. Ett 10-tal deltagare förde
fram synpunkter till Maria och Magnus.

Klimatläget i Kristianstad
Tid: 18.30
Plats: Studiefrämjandet, V. Storgatan 51h,
Kristianstad
Arrangör: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, FN-föreningen
”Klimatläget i Kristianstad” samlade 14 personer. Magnus Lund förklarade kommunens klimatredovisning 2019. De territoriella växthusgasutsläppen går på fel håll.
Transporterna och jordbruket står för det
mesta. Solcellerna har ökat, men produktionen av förnybar el har minskat. Kristianstad är sämre än resten av Skåne på att åka
kollektivt och att cykla. Det behövs ändrat
beteende. Rune Stenholm Jakobsen gjorde tillsammans med mötesdeltagarna en
skiss över vad som bör göras av enskilda
resp. samhället, den s.k. klimatcirkeln.
Magnus förklarade att han skriver förslag
till svar på den inlämnade begäran om klimatnödläge och att han sätter samman en
koldioxidbudget.
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Tisdag 17/9

Generationsmöte mellan äldre och yngre
Tid: 14.00-16.00
Plats: Mötesplats Riksensständer,
Kristianstad
Arrangör: FN-föreningen, ABF

Som tidigare år arrangerade ABF
och FN-föreningen ett generationsmöte där i år elever från C4-gymnasiet samtalade med ett gäng
seniorer från PRO. Eva Johansson,
lärare på C4-gymnasiet var samtalsledare. Många frågor över
åldersgränserna diskuterades och
de unga fick på slutet goda råd och
lyckönskningar för deras framtid.
Man önskade fler liknande samtal
över åldersgränserna.

Naturutflykt till
Ekenabben
Tid: 13.20 Plats: Naturums parkering för
de som cyklar, Odalkyrkan för de som
åker bil Arrangör: Kristianstadsbygdens RPG, Studieförbundet Sensus

En grupp seniorer trotsade det mycket regniga vädret och tog sig till Ekenabben antingen per cykel eller bil.
Gustav Helldén tog med gruppen ut
på en gångstig och började beskriva
det vi såg. Men regnet och åskan tog
över. Under tak på rastplatsen intogs
fika och den gemytliga gemenskapen
fortsatte en god stund. Arrangemanget ingick i den serie utflykter som
pensionärsföreningen RPG anordnar
varannan tisdag under vår och höst.
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Tisdag 17/9

Andreas Andersson, NO-läraren

Tid: 15.00-18.00, drop in Plats: Axonaskolan, Tollarp Arrangör: Axonaskolan i Tollarp
Odling är på stark frammarch i Sverige och intresset är stort. Många anser att framtiden bla
ligger i att börja producera mer egen mat. Kanske behöver vi hitta tillbaka till gamla tekniker
och återupptäcka dessa. Kanske behöver vi hitta nya tekniker som möjliggör att grönsaker kan
odlas även inne i städer och rent av i lägenheter eller uppe på hustak.
På Axonaskolan har man odlat grönsaker i 5 år. Man odlar både på traditionellt sätt i ett
skolträdgårdsland och mer tekniskt inne i klassrummen. Modernare tekniker man använder
sig av är bla hydroponi, aquaponi och micro leaf. Axonaskolan är en hälsoskola där eleverna
har idrott på schemat varje dag. Genom att medvetet arbeta med odlingen som en del i
hälsoarbetet vill man öka elevernas förståelse för råvaror och bra kost. Odlingen har även en
roll i det psykosociala välmåendet. Den ger ett gemensamt mål där personal och elever kan
arbeta sida vid sida och nå framgång med odlingen utan krav och pekpinnar.
En av de drivande personerna bakom Axonaskolans odlingar är NO-läraren Andreas
Andersson. Under våren blev Andreas invald i styrelsen för Riksförbundet Svensk Trädgård för
att även där jobba för bättre förutsättningar för skolor och föreningar att starta odlingar med
barn.
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Tisdag 17/9

Positiva pengar

Tid: 18.30 Plats: Regionmuseet, Hörsalen Arrangör: Kristianstads FN-förening, ABF
Samuel Kazen Orrefur från föreningen ”Positiva pengar” förklarade hur pengar ”skapas” av
bankerna. Endast 2 % av penningflödet är kontanter, allt annat digitalt. Staten vill att efterfrågan skall öka, men det stimuleras inte av den negativa räntan. Nya pengar går till aktiehandel, fastigheter m.m. och ojämlikheten i samhället ökar. Samuel varnade för bostadsbubbla
och finanskris. Hans recept var att ge Riksbanken ensamrätt på att ge ut pengar genom
digitala pengar kallade e-kronan. Demokratin ska styra hur pengar investeras, menade han.
Sparbanken Skånes vice VD Micael Forsberg kunde hålla med i mycket av Samuels analys,
men menade att det är inte så enkelt att ge ut skuldsedlar. Han menade att den privata
skuldsättningen beror på
ineffektivitet
i människors
beteende,
men att vårt
banksystem är
effektivt. Vi har
världens billigaste fondsýstem, enligt Micael Forsberg.
Att politiker
ska bestämma
den ekonomiska utvecklingen betecknade han som
populism.
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Onsdag 18/9

Samhällsbyggnadsverkstad
Mer stad - men av vad?

Tid: 9.30-16.30 Plats: Kulturkvarteret, Kristianstad
Arrangör: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nu är det snart dags för den 3:e upplagan av Samhällsbyggnadsverkstaden. Det
blev en dag fylld med inspiratörer, debattörer och framtidsspanare. Det var ett
unikt tillfälle där fokus låg på de samhällsbyggnadsfrågor som finns inom miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens och Kristianstads kommuns uppdrag. Vi kallade dagen för ”verkstad” då intentionen var att vi skulle gå från ord till handling. De
föregående åren har haft temat ”Mer stad - men var” samt ”Mer Stad - men hur”. I år
var det dags för den tredje delen nämligen ”Mer stad - men av vad”. Vi diskuterade
under dagen vilket material som framtidens stad kan vara byggd av. Men också hur
vi ur ett miljömedvetet perspektiv kan återbruka.
Dagens moderator var - Håcan Nilsson. Han har intervjuat otaliga personer med
kända namn som exempelvis Janne Andersson, Tina Nordström, Per Bolund och
Filippa Reinfeldt för att nämna några.
Karin Torstensson
- Karin arbetar som landsbygdsutvecklare på Falkenbergs kommun. Hon har varit
med och utvecklat arbetsmetoden ”Lev din dröm FBG” som har fått stor nationell
spridning. I metoden ingår hur man väcker obebodda fastigheter till liv.
Peter Holmdahl
- Peter är delägare i företaget House of Hemp som specialiserar sig på att sälja
hampakalk som isolering till alla sorters byggnader. Detta naturmaterial passar perfekt i både nybyggen och för renovering av gamla och historiska byggnader. Drivkraften är att få byggbranschen att använda mer hälsosamma, miljövänliga och
hållbara material.
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Onsdag 18/9
Jens Erneholt WSP
- Jens kommer från Sveriges träbyggnadskansli och vurmar mycket för träets olika
kvaliteter och möjligheter när det kommer till byggnationer. Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på
den svenska byggmarknaden.
Sofia Meurk
- Sofia arbetar med hålltabarhet genom att återbruka. Hon driver företaget Omreda
som hjälper organisationer och verksamheter med att ta fram hållbara renoveringsalternativ till riv-ut-allt-in-med-nytt. Tillsammans med fastighetsägaren inventeras
och identifieras befintliga värden och hur dessa kan maximeras på mesta och bästa
hållbara sätt.
Mårten Svensson
- Mårten arbetar som byggprojektledare vid förvaltningen C4 Teknik, Kristianstads
kommun. Mårten kommer att berätta mer om kommunens arbete med att bygga
miljöcertifierat.
Erik Jungstedt
- Erik är doktorand på KTH inom divisionen Biokompositer. Där forskar han om mekaniska mekanismer hos genomskinliga träkompositer. D v s genomskinligt trä och
vad det finns för och nackdelar jämfört med vanligt trä. Forskningsprojektet ingår i
Wallenberg Wood Science Center (WWSC).
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Onsdag 18/9

Workshop i redesign
med Röda Korsets sygrupp
Tid: 11.00-16.00 			
Plats: Röda Korset
Arrangör: Röda Korset
Röda Korsets sygrupp välkomnade alla att vara med och
återbruka textil; sy om, sy nytt
eller laga. Medlemmar ur redesign-gruppen och symaskiner
fanns på plats för att hjälpa
alla. Man kunde ta med eget
material eller hitta hos oss på
plats Det var kostnadsfritt att
delta.

Lokala utställare fanns på
plats för att inspirera besökare att återbruka prylar till
konst eller nya bruksföremål. Aktiviteterna var mycket uppskattade av besökare
och ledde till intressanta
samtal.
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Onsdag 18/9
Öppet Hus i Östermalmskyrkan
med SFI-Hyllie Park, Mötesplats Östermalm
och Språkcafé
Tid: 13.00-19.00
Plats: Östermalmskyrkan
Arrangör: Östermalmskyrkan
Rikard Holst höll en mycket intressant föreläsning om binas liv och om biodling, för framför allt deltagare SFI-HylliePark. Inslaget om återvinning av textil fick tyvärr ställas in pga
sjukdom. Mötesplats Östermalm samlade som vanligt på onsdagar ett antal små barn med
föräldrar till lek, sång och fika. Det är en del av ett integrationsprojekt, liksom det språkcafé
avslutade Öppet Hus. Några extra besökare hittade in och fick lite tips på meningsfulla aktiviteter.
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Hållbar konsumtion och hållbar handel
Tid: 17.30
Plats: Galleria Boulevard
Arrangör: Folkuniversitetet
När vi ser på konsumtion så är det ett
tema som blivit allt vanligare sedan
20år –och det är hur vi lär oss att konsumera mindre. Antikonsumtion är
en växande trend och vi ser en tydlig
koppling mellan mode, antikonsumtion och hållbarhetsfrågor. Vilka processer sker när folk motiverar sig själva
till att handla mindre? Vad vill vi använda våra pengar till och vad får det för
konsekvenser för handeln? Dialogsamtal mellan professor Cecilia Fredriksson
och Charlotte Svärd, verksamhetsledare Handelsstaden Kristianstad under
ledning av vetenskapsjournalist Torill
Kornfeldt. Arrangemanget ägde rum
på torget mellan Cubus och Clas Ohlsson inne på Galleria Boulevard – en annorlunda plats för en föreläsning men
samtidigt en spännande plats med
tanke på ämnet. Publiken bestod av
14 personer vid föreläsningens början,
men fler tillkom och efter ungefär en
halvtimme hade publiken ökat till 19
personer som stannade upp och satte
sig att lyssna och ställa frågor. Frågorna
som behandlades var handelns utmaningar, fler handlar på nätet, fler köper
second hand och vill ha upplevelser i
butiker. Konsumtionen ökar samtidigt
som butiker stänger igen i stadskärnor
som tex i Kristianstad.
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Torsdag 19/9
Samtal med bönder om hållbart och innovativt lantbruk
Tid: 16.00-17.30

Plats: Restaurang Smaca

Arrangör: Krinova Inkubator & Science Park

Välbesökt diskussion om lantbrukets hållbarhetsarbete på restaurang Smaca med några lantbrukare i panelen och med
inledningsanförande av Hans Ramel, ordförande i LRF Skåne. Ett 50-tal deltagande. Jens Almqvist från Krinova modererade diskussionen. Många innovationer sker hos bönderna men de fossila utsläppen är stora från lantbruket i vår kommun, främst från animalieproduktionen.
Klimatförändringen gör jorden varmare, att havsnivån stiger och att isar smälter. Både samhället och naturen påverkas,
såväl jorden runt som på hemmaplan. Sveriges och världens klimatmål handlar om att begränsa den globala uppvärmningen till långt under två grader. Det innebär snabba och långsiktiga utsläppsminskningar genom förnybar energi, effektivisering, elektrifiering av transporter och industrier, hållbart skogs- och jordbruk, hållbar konsumtion med mera. Kunskap,
lösningar och goda exempel finns, men om klimatmålen ska kunna nås behöver takten i klimatarbetet öka. I föredraget
blandades senaste nytt om klimatfrågan med det vi alla redan vet.
Vad vi äter och hur vi producerar livsmedel är en av de största faktorerna som påverkar vår miljö och vårt klimat, det
fastslår IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) i en rapport med speciellt fokus på markanvändning och
klimatförändringar. I ett globalt perspektiv finns mycket arbete att göra, men hur ser det ut i Sverige? Hans Ramel,
ordförande LRF Skåne, inledde vårt samtal med en överblick av det pågående hållbarhetsarbetet i Sverige. Biodiversitet,
kolinlagring, öppna landskap, proteinskifte och koldioxidekvivalenter; för oss som inte är experter kan vara svårt att se den
stora bilden i ett komplext system. Vi redde vi ut begreppen tillsammans med lantbrukare från Kristianstadstrakten och
passade på att få böndernas perspektiv på vad hållbart och innovativt lantbruk innebär. På plats fanns representanter från
tre olika gårdar och samtalet modereras av Jens Almqvist, Business Designer på Krinova.
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Torsdag 19/9

Stadsodling i Malmö

- en resa från guerilla gardening till kommersiell odling
Tid: 18.00 Plats: Hälsoträdgården, Tivoliparken Arrangör: Trädgårdsföreningen
En kväll om stadsodling i Hälsoträdgården i regi av Trädgårdsföreningen och FN-föreningen
samt ABF. Det handlade om hur människor som bor i hyreslägenheter eller i bostadsrätter
skaffar sig odlingslotter där de bor. För att odla sina grönsaker och blommor och för gemenskapen i området där man bor. Helen Nilsson från Malmö miljöförvaltning föreläste och
berättade bl a att i staden finns 26 områden med föreningsdrivna odlingslotter som stöttas
av staden. Nyligen har bildats ett nätverk mellan föreningarna och staden för erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi sju som deltog i mötet kom fram till idéer hur vi kan få igång mer
stadsodling här än de som finns på Gamlegården, Charlottesborg, Nosaby och några ställen
till. Trädgårdsföreningen, ABF, ABK och Tekniska förvaltningen kan vara nyckelaktörer för att
få igång en utveckling i vår stad.
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Torsdag 19/9
Röda Korsets internationella arbete
– personliga erfarenheter och betraktelser
från Afghanistan, Irak och DR Kongo
Tid: 18.30

Plats: Regionmuseet, Hörsalen

Arrangör: Röda Korset, Sensus

Vi träffade Sara Fridlund som var delegat för internationella rödakorskommittén
(ICRC) 2008-2014 och var på långa uppdrag i Afghanistan, Irak, DR Kongo och ett kort
uppdrag i Ukraina 2014 i samband med konflikten som började där då. Sara har hela
tiden arbetat med ICRCs skyddsverksamheter, i lite olika form i de olika länderna. Det
har inneburit arbete med efterforskning och familjeåterförening, besök till fängslade,
samt arbete till skydd av civilbefolkningen vad gäller dialog med civila och väpnade
grupper/styrkor, dokumentation av krigsbrott samt utbildning kring krigets lagar. Sara
pratade om denna internationella verksamhet, koppling till det som görs i Sverige
samt tog med en del personliga betraktelser och erfarenheter från sina uppdrag. Idag
är Sara ”hemma” igen på avdelning Vård där de bl.a.
har behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Hon arbetar mycket med externt arbete kring påverkan och samverkan med myndigheter och andra
aktörer i Sverige och internationellt.
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Torsdag 19/9
Röda Korsets internationella arbete
– personliga erfarenheter och betraktelser
från Afghanistan, Irak och DR Kongo
Efter Saras föreläsning hålls en speeddate!
Alla kan inte engagera sig internationellt, men man kan göra mycket på hemmaplan.
Skånes stadsmission, Urbana Hembygdsgården, Röda Korset och Rädda Barnen fanns
på plats och berättade om sin verksamhet. Det behövs fler volontärer.

Marianne
Lundquist Öhrn
Rädda Barnen

Linda Edvardsson
Integrationssamordnare
Jeanette Oredsson
Verksamhetschef, Röda Korset

Anna Ferrington
Verksamhetsutvecklare
Sensus
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Lin Mattsson
Sara Larsson
Verksamhetsutvecklare
Enhetschef
Café David och Nattjouren

Fredag 20/9

Invigning av fiskebrygga

Tid: 9.00-10.30
Plats: Kanalhusets nya fiskebrygga
Arrangör: naturum Vattenriket
Vi provar fiskelyckan vid Kanalhusets nya fiskebrygga som är tillgänglig för alla.

Hur kan Kristianstad främja hållbarhet
och bli en cykelstad i framkant med
hjälp av enkla åtgärder?
Arr: Kristianstads kommun, Cykelfrämjandet, Svenska cykelstäder, STF/Studiefrämjandet
Under två timmar diskuterades på Rådhus Skåne hur vår kommun kan bli en ännu bättre cykelkommun. Ett 30-tal intresserade från kommunen och enskilda deltog och inspirerades av Emil Törnsten
från Svenska Cykelstäder och Emilia Sternberg från Cykelfrämjandet. De gav många konkreta tips till
kommunen och i en workshop diskuterade vi hur Kristianstads kommun kan bli en cykelkommun i
framkant. Nu hoppas vi att resurser sätts till så att många förslag kan bli verklighet.
Emil Törnsten, Svenska Cykelstäder delade med sig av exempel från hur cykelstäder arbetar med
enkla åtgärder för att öka cyklingen. För att bli en cykelstad krävs dock mer än bara infrastruktursatsningar, det innebär även beteende och attitydförändringar bland invånare, samt ett aktivt arbete för
att göra cykling tillgänglig för fler.
Emilia Sternberg, Cykelfrämjandet berättar om sociala projekt och beteendepåverkansatningar
som kan bidra till att skapa en mer öppen, välkomnande och tillgänglig cykelkultur. Hon kommer
även visa hur en kommun kan leda med exempel som arbetsgivare genom att skapa goda förutsättningar för cykling inom den egna organisationen.
Ella Ekenberg, Kristianstads kommun berättar om
utmaningen ”Cykla till jobbet” för företag med säte
i Kristianstads kommun. Under utmaningen ska så
många som möjligt av företagens anställda cykelpendla till och från arbetet. Förhoppningen är att
utmaningen skall inspirera fler att cykla till och från
jobbet, både under utmaningen men även framöver.
Seminariet avslutas med en workshop om hur dessa
exempel kan tillämpas i Kristianstad och hur kommunen kan arbeta aktivt för att bli en cykelstad i framkant.
Representanter från Svenska Turistföreningen, STF
var på plats i Rådhuset. I Kristianstadskretsen så är
cykling under vår och sommar en stor del av verksamheten och de stödjer helhjärtat målet att främja
hållbarhet och bli en cykelstad. Seminariet avslutas
med en workshop om hur dessa exempel kan til�lämpas i Kristianstad och hur kommunen kan arbeta
aktivt för att bli en cykelstad i framkant.
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Fredag 20/9
Ett tillgängligt Kristianstad för alla!
Socialt företagande med inriktning mot funktionsnedsatta

Under dagen inventerade sex personer med olika former av funktionsvariation tillgängligheten i affärer
och caféer i centrum. FN-föreningen
hade tagit initiativet. Mari Larsson,
EDS lokalförening Skåne och Anna
Pettersson, Unga funkisar i Skåne
samordnade inventeringen som i
övrigt bestod av personer från Furuboda. En checklista hade tagits
fram som grupperna följde. Det
finns en del att jobba med! Efter inventeringen samlades gruppen och
diskuterade den rapport som sedan
togs fram (finns på Framtidsveckans
hemsida). Denna har skickats till
Handelsstaden (handelsföreningen,
fastighetsägarna och kommunen)
samt till funktionshindersrådet i
Kristianstads kommun. På Regionmuseet berättade Björn Jönsson
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från Funkibator Syd och Pax Axensköld från Furuboda
om dels socialt företagande för dem med funktionsvariation, dels om hur man som person kan utvecklas till
självständighet med jobb och familj. Vi har inte funktionsvariation, vi har ”superkraft”, var parollen.

Fredag 20/9

Fridays For Future

Tid: 12.00-15.00,
demonstrationståg kl 15.00
Arrangör: Fridays For Future
Liksom varje fredag samlades ett antal
klimatentusiaster på Stora Torg, men
idag var det global klimatstrejk och lite
fler än vanligt infann sig. I ett
tält kunde man måla slagord
på T-shirts och plakat. Ca 30
personer gick i ett demonstrationståg genom centrum, med
paroller som ”Ett grönt Grönland dränker Kristianstad”.
Arrangemanget bevakades
såväl av P4 Kristianstad som
Kristianstadsbladet.
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Lördag 21/9
Familjelördag med hållbarhet som tema
Familjelördag med hållbarhet som tema
Familjelördag med hållbarhet som tema
Familjelördag med hållbarhet som tema
Mellan kl 11 och 15 ägde ett stort antal aktiviteter rum på Kulturkvarteret
med hållbarhet som tema. Där fanns en utställning och workshop med
skräpkonst som Chris Robertsson ledde. Afrikansk korgbindning visades och man fick själv pröva på under ledning av Asha Dahir från Ronneby. Sticka för fred fanns på plats, dvs ett antal damer från Östra Göinge
som är brobyggare i ett nationellt och internationellt samarbete kring
fred men också kring våld i nära relationer. FN-föreningen fanns också
på plats och kampanjade mot kärnvapen. Världens barn och Fridays for
Future visade också upp sin verksamhet, liksom House of Beatrice. Från
scenen i Lilla salen dansade
gruppen Future (Lovisa och
Irma) för miljön till svängig
musik. Martin Holmén, energirådgivare i kommunen
framförde tankar om den
cykelvänliga staden och så
var det chokladprovning
med information om hållbar
och rättvis chokladproduktion av Emily Turgman Gruian, All Rights Consulting.
Ett mycket populärt arrangemang för både barn och
vuxna. Sammanfattningsvis en trevlig dag som dock
kunde locka fler familjer till
utställningarna och till aktiviteterna.
Jan Lindelöf propagerar för Framtidsveckan
under Kulturdagen
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Lördag 21/9

Skräpkonst med Chris Robertsson
Utställning av Chris egna konstverk däribland en fantastisk klänning gjord av bland annat vinkorkar. Klänningen har tidigare
varit med på en utställning i Los
Angeles, USA. Chris hade också
en workshop för barn och familj
där man fick prova att skapa sin
egen skräpkonst, 12 personer
anmälde sig och deltog i den här
workshopen.
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Lördag 21/9
Afrikansk korgbindning med Asha Dahir

Utställning från föreningen Grupp >39< i Ronneby och möjlighet att få prova på afrikansk
korgbindning med gräs och garn under ledning av Asha Dahir. Kostnadsfritt, passar barn
och familj från 6 år och uppåt. Arr: Folkuniversitetet Workshop och utställning: Afrikansk
korgbindning med Asha Dahir från Grupp 39. Under denna aktivitet visades korgar gjorda
av gräs och bomullsgarn gjorda enligt en modifierad traditionell somalisk hantverksteknik.
Deltagarna fick också prova på tekniken i en workshop riktad till lite äldre barn och
deras familjer. 9 personer anmälde sig och deltog i denna workshop, extra roligt var det
engagemang workshopen väckte hos två yngre pojkar.

Sticka
för
fred!
Sticka för fred / Knitting Peace är en rörelse
som startade 2013. Vi arbetar lokalt på
Kulturhuset Vita Skolan i Broby, Östra
Göinge kommun och utvecklats till att bli
brobyggare i nationellt och internationellt
samarbete, framför allt tillsammans med
Spanien. Vi är nätverksbyggare! Rörelsen
grundades av Gerd Persson. Föreläsning:

Gerd Persson - sticka för fred!
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Lördag 21/9

Fridays för future
Puzzla hela
världen på nytt
med Agenda 2030
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Tankar om den
cykelvänliga staden
Martin Holmén, Energi- och klimatrådgivare i
Kristianstad/Bromölla funderar och spånar om
hur vi kan göra Kristianstad till en stad mer
anpassad för cyklister och fotgängare.

Lördag 21/9
Återbruk med House of Beatrice

Lördagen den 21/9 blev en mycket lyckad dag för vår utställning och
workshop om återbruk. Vi upplevde att hela familjer blev mycket delaktiga
och gärna satt kvar en längre stund såväl för att skapa som diskutera vinsten av återbruk. Vårt mål är att nå ut till både de allra yngsta och äldsta,
detta tyckte vi att vi gjorde på kulturkvarteret. Intressant var också att tid
tycktes alla ha gott om denna lördag, man kände sig också fri och bekväm
med att deltaga i flera aktiviteter, några kom och började återbruka för att
då exempelvis dansen började i annat rum gå dit för att sedan återkomma
till oss och avsluta sina verk.

Kristianstads FN-förening
Föreningen - är en del av den svenska FNrörelsen. Hållbar utveckling och Agenda 2030 är
tillsammans med Fred, säkerhet och nedrustning
samt Mänskliga rättigheter och demokrati de tre
huvudspåren. Vi satsar just nu på kampanjen Nej
till kärnvapen!
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Lördag 21/9

Gruppen Future dansade...

Hur funkar och smakar rättvis choklad?
En föreläsning för barn (från 6 år) och familj om kakao, choklad och Faritrademärkningen. Var kommer vår choklad ifrån? Hur är det att vara kakaobonde? Varför
kan inte kakaoböndernas barn gå i skolan? Vad betyder Fairtrade-märkt på chokladen?
Föreläsningen hålls av Emily Turgman Gruian, All Rights Consulting. Arr: Agenda 21, ABF
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Lördag 21/9
Plogging - rädda miljön medan du springer
Tid: 11.00 Plats: Regionmuseet, Kristianstad
Arrangör: Regionmuseet, Friskis&Svettis, Kristianstads kommun
Ledare: Ledare från Friskis&Svettis och Kristianstad kommun kommer att finnas på
plats för att ge instruktioner och dela ut material. Häng med på en hälsosam joggingtur
samtidigt som du gör vår stad ännu vackrare. Tillsammans med Friskis&Svettis, Kristianstad
kommun, Framtidsveckan, Håll Sverige Rent och Regionmuseet Kristianstad genomför vi en
skräpplockardag för alla Kristianstadsbor. Namnet plogging är en kombination av jogging och
det svenska ordet ”plocka upp” och går helt enkelt ut på att plocka upp skräp samtidigt som
man springer, joggar eller promenerar i rask takt. Det går givetvis bra att promenera i din egen
takt, cykla, åka skateboard eller paddla. Huvudsaken är att vi rör på oss tillsammans och rensar
naturen från skräp.

34

Lördag 21/9
Tid: 14.00-16.00
Plats: Samling vid Heliga
Trefaldighets kyrka
Arrangör:
Ekumeniska Rådet
I det vackra och mycket
varma sensommarvädret
samlades 20 personer för
en vandring längs Linnéleden. Vid olika stopp delade
pastor Sven-Ove Svensson
tankar kring ledord som är
centrala i pilgrimsvandringar: Tystnad, Långsamhet,
Frihet, Enkelhet, Bekymmerslöshet, Delande och
Målet. En längre paus togs
vid Lillö borguin. Efter 2½
timme avslutades vandringen där den börjat, vid
Heliga Trefaldighets kyrka.
Pilgrimsvandringen var inspirerande och gemenskapen god.
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Sagan om det lilla
äppelträdet
Tid: 12.00 Plats: Naturum, Vattenriket
Arrangör: Naturum
Alla äppelträd på ängen hade äpplen. Alla utom Det Lilla Äppelträdet. Varför var det så? Och kunde Det Lilla Äppelträdet få
hjälp av någon? Var med i den interaktiva sagan om Det Lilla
Äppelträdet – ett äventyr för både små och stora.

Pilgrimsvandring
- Ett hållbart liv

Lördag 21/9
Kulturarv för överlevnad
Tid: 14.00-17.00 Plats: Folkets Hus, Arkelstorp
Arrangör: Oppmanna-Vånga hembygdsförening
Sven Jensén, Skånes Hembygdsförbund, redde ut vad hembygdsrörelsen kan bidra med i
kristider. Till lördagens program Kulturarv för överlevnad var Sven Jensén, ekolog och ordförande i Skånes Hembygdsförbund inbjuden som föreläsare. I Arkelstorps stora sal i Folkets
hus samlades en engagerad skara på 12 personer. Ute strålade en mild sensommarsol och
detta faktum gav bakgrund till Svens föreläsning. Vad händer om vi råkar ut för en kris, tex
om klimatet ändras och vädret blir extremt eller elen slås ut? Inom hembygdsrörelsen finns
bevarat ett brett kulturarv i form av kunskaper som kan komma till användning när nöden
kräver. Sven gav rikliga exempel på vad naturen erbjuder och hur man kan ta till vara detta
och använda till mat och dryck för människor och djur. Redskap och maskiner som förvaras
på museer kan kanske lyftas ut och moderniseras om elen skulle slås ut?
Svens föreläsning väckte en givande diskussion om nutid och framtid och allas vårt ansvar
för vår värld!
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Lördag 21/9

Näsby 2030 - vision och hur når vi dit?
Politikerutfrågning på Gamlegårdens Centrum

Arrangör: Framtidsveckan, Kristianstadsbladet Mosaik med stöd av ABK
Bakgrunden till årets politikerutfrågning är Näsbys utveckling de kommande åren med bostäder, skolor
och badhus mm. Hur får vi en stadsdel som hänger samman, är inkluderande mot bakgrund av bl a de
integrationsutmaningar som finns?
Utfrågningen var ett samarrangemang mellan Framtidsveckan, Kristianstadsbladet Mosaik i samråd med
ABK (som fixat ett fint podium med ståbord, högtalaranläggning mm). Deltagarna var: Peter Johansson,
M, Jan Svensson, Kd, Pierre Månsson, L, Noah Englesson, C, Anders Tell, S, Mikael Persson, V och
Niclas Svensson, SD. Utfrågare var Inga-Lill Bengtsson och Sofyan Aswad, Kb Mosaik. Diskussionen
kom mycket att handla om Gamlegården. Utmärkande för området är solidaritet mellan människorna,
mångfald och viljestyrka, en bra skola samt många entreprenörer och det poängterades att ABK gör ett
bra arbete här ute. Utmaningarna är det låga valdeltagandet, arbetslösheten, tryggheten mm. Föreningslivet är viktigt; likaså att använda sig av alla språk som hanteras på området. Näsby utvecklas mycket nu
med skolor, bostäder och ett nytt badhus. Behövs en strategi för utvecklingen av Näsby? Ganska många
personer lyssnade på utfrågningen; dock för få boende på Näsby.
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Söndag 22/9

Visning av filmen ”Before the Flood”
Tid: 12.00-13.15
Plats: Roxy Bistro,
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet
Filmvisning av ”Before the Flood”
som är en klimatdokumentär
från 2016. Leonardo DiCaprio
reser över hela världen för att
undersöka konsekvenserna av de
klimatförändringar människan har
orsakat och vad som görs för att
stoppa dem. Endast två personer
såg klimatdokumentären Before
the flood med Leonardo di Caprio
på Roxy Bio. Möjligen för att
filmen är från 2016, dock mycket
aktuell idag också.

Varför är vi på väg mot utrotning, och vad kan vi göra åt det?

Extinction Rebellion Skåne

Tid: 16.00-18.00 Plats: Studiefrämjandet
Arrangör: Klimatgruppen, Studiefrämjandet
Vi kan inte blunda för verkligheten längre. Den globala uppvärmningen
går snabbare än vad forskningen kunnat förutse, utrotningen av arter
hotar inte bara insekter och vilda djur. Den hotar mänskligheten. – Hur
akut är läget? – Hur kan vi hantera kunskapen om klimatförändringarna? – Vad är vägen framåt?” . Föredraget av en företrädare för Extinction
Rebellion Skåne. Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse
som genomför fredliga ickevåldsaktioner med krav på radikala åtgärder
för klimatet och för att stoppa massutrotningen av arter.
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Söndag 22/9
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Plats: Folkets Hus, Arkelstorp Arrangör: Oppmanna-Vånga hembygdsförening
Kardiologen Thomas Pettersson berättade om nya rön om vårt klappande hjärta.
Ämnet var svårt och Thomas använde bilder och allsköns pedagogiska knep för att få oss
alla med i berättelsen. Ofta stannade han upp och höll dialogen med åhörarna levande.
Dönabergamusikern Ingemar Nilsson hade dagen till ära skrivit nya sånger som han framförde tillsammans med Thomas. Eftermiddagen blev till en sorts avslappnande hjärtmassage för oss alla, dvs vi mådde gott samtidigt som vi lärde oss en mängd!
Av de 17 globala mål för utvecklingen som världen antog den 25 september
2015 är det nummer 3 som Oppmanna-Vånga hembygdsförening lyfter fram för tredje
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 så långt
borta, lokalt får vi göra så gott vi kan. Vi planerar nu för Hjärta och Smärta del 4 år 2020!
Drygt 50-talet lyssnade och deltog denna hjärtliga eftermiddag.

Musiker Ingemar Nilsson

Kardiolog Thomas Pettersson och
hembygdsföreningens ordförande Solvig
Oredsson hälsar välkommen!
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Söndag 22/9

Fira demokratin!
- en vandringsutställning från Sveriges riksdag
Tid: 15.00
Rösträttskvinnan Nelly
Thüring
Föreläsning på Regionmuseet i Kristianstad i anslutning
till invigningen av deras
nya utställning ”Demokrati
100år”. Föreläsningen som
hölls av professor Malin Arvidsson från Lunds universitetet gav ett personporträtt
av en av de fem första kvinnorna i svensk Riksdag 1922:
Nelly Thüring. Född och uppväxt i Kristianstadstrakten
men sedermera verksam
i Göteborg. Föreläsningen
var uppskattat av de 48
personer som kom. Malin
Arvidsson medverkade
även i det panelsamtal kring
demokrati som hölls i Regionmuseets hörsal mellan
invigningen av utställningen
och föreläsningen. I panelsamtalet deltog förutom
Malin Arvidsson även Talman Andreas Norlén.

Tid: 14.00 vernissage
Regionmuseet Sveriges riksdags talman,
Andreas Norlén invigde utställningen
som handlar om införandet av den
allmänna rösträtten i Sverige.
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Familjelördag med hållbarhet som tema

FÖR EN HÅLLBAR OMSTÄLLNING

Framtidsveckan – för hållbar
utveckling/omställning är
en aktivitet i Kristianstads
kommun som föreningar,
organisationer 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.

FÖR EN HÅLLBAR OMSTÄLLNING

Kulturkvarteret

11.30-14.30 Utställning och workshop:
Skräpkonst med Chris Robertsson. Du kan
pröva på att göra ditt eget konstverk. Material
finns på plats, men ta gärna med eget skräp om
det är ordentligt rengjort. Kostnadsfritt, passar
barn och familj från 6 år och uppåt.
Arr: Folkuniversitetet
11.00-15.00 Utställning och workshop:
Afrikansk korgbindning med Asha Dahir.
Utställning från föreningen Grupp >39< i
Ronneby och möjlighet att få prova på afrikansk
korgbindning med gräs och garn under ledning
av Asha Dahir. Kostnadsfritt, passar barn och
familj från 6 år och uppåt. Arr: Folkuniversitetet
11.00-15.00 Pussel för barn i hållbarhetstecken!
Arr: Agenda 21
11.00-15.00 Workshop: Sticka för fred! Sticka
för fred / Knitting Peace är en rörelse som
startade 2013. Rörelsen grundades av Gerd
Persson. Kom och prova lära dig sticka.
Kl 11.45 Föreläsning: Gerd Persson - sticka för fred!
Arr: ABF
11.00-15.00 Utställning och workshop:
Återbruk med House of Beatrice. Återbruk
av olika material allt från stolar till leksaker
och hushållsrullar. House of Beatrice är ett
arbetsintegrerande socialt företag med
verksamhet på Näsby i Kristianstad.
Arr: ABF
Kl. 13.00 Föreläsning: Tankar om den
cykelvänliga staden; Martin Holmén, Energioch klimatrådgivare i Kristianstad/Bromölla
funderar och spånar om hur vi kan göra
Kristianstad till en stad mer anpassad för cyklister
och fotgängare.
Arr: Kristianstads kommun
Kl. 12.30 Gruppen FUTURE dansar för miljön.

Vi blickar framåt
mot ett hållbart
Kristianstad!
Facebook-Framtidsveckan Kristianstad
www.kristianstad.se/framtidsveckan
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Kl. 14.00 Föreläsning: Hur funkar och smakar
rättvis choklad? En föreläsning för barn (från 6
år) och familj om kakao, choklad och Faritrademärkningen. Var kommer vår choklad ifrån?
Hur är det att vara kakaobonde? Varför kan inte
kakaoböndernas barn gå i skolan? Vad betyder
Fairtrade-märkt på chokladen? Föreläsningen
hålls av Emily Turgman Gruian, All Rights
Consulting.
Arr: Agenda 21, ABF
Information: Kristianstads FN-förening
Hållbar utveckling och Agenda 2030 är
tillsammans med Fred, säkerhet och nedrustning
samt Mänskliga rättigheter och demokrati de
tre huvudspåren. Vi satsar just nu på kampanjen
Nej till kärnvapen!

11.00-16.00
Röda Korset
Workshop i redesign med Röda Korsets
sygrupp
Välkommen att vara med och återbruka
textil: sy om, sy nytt eller laga. Medlemmar
ur redesign-gruppen och symaskiner finns på
plats för att hjälpa dig. Lokala utställare finns
på plats för att inspirera dig att återbruka
prylar till konst eller nya bruksföremål. Drop
in. Café finns i anslutning till workshopen.
Arr: Röda Korset, Sensus

16.00-17.30
Restaurang Smaca
Samtal med bönder om hållbart och
innovativt lantbruk
Hans Ramel, ordförande LRF Skåne, inleder
vårt samtal med en överblick av det pågående hållbarhetsarbetet i Sverige. Vi reder
ut begreppen tillsammans med lantbrukare
från Kristianstadstrakten och passar på att
få böndernas perspektiv på vad hållbart och
innovativt lantbruk innebär. På plats finns
representanter från tre olika gårdar och samtalet modereras av Jens Almqvist, Business
Designer på Krinova.
Arrangör: Krinova Inkubator & Science Park

18.00
Hälsoträdgården, Tivoliparken
Stadsodling i Malmö
Helen Nilsson, projektledare på miljöförvaltningen i Malmö berättar om stadens erfarenheter från de första guerilla odlingarna till stora nylagda odlingsområden för kommersiell
odling. Hon berättar om intresset från Malmöborna och staden och hur man har kommit
samman för att driva frågan.
Arrangör: Trädgårdsföreningen

18.30
Regionmuseet
Röda Korsets internationella arbete
– personliga erfarenheter och betraktelser
från Afghanistan, Irak och DR Kongo
Vi träffar Sara Fridlund som var delegat för
internationella rödakorskommittén (ICRC)
2008-2014 och var på långa uppdrag i Afghanistan, Irak och DR Kongo. Sara ska prata
om denna internationella verksamhet, koppling till det som görs i Sverige samt ta med en
del personliga betraktelser och erfarenheter
från sina uppdrag. Efter föreläsningen kommer vi att hålla en speeddate! Alla kan inte
engagera sig internationellt, men man kan
göra mycket på hemmaplan. Skånes stadsmission, Urbana Hembygdsgården, Röda
Korset och Rädda Barnen finns på plats och
berättar om sin verksamhet.
Arr: Röda Korset, Sensus
Facebook-Framtidsveckan Kristianstad
www.kristianstad.se/framtidsveckan
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Media

Vi ses nästa år!
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