Hållbara och gratis aktiviteter under veckan !

15 – 20 oktober 2018

De globala målen för hållbar utveckling
– 17 mål som ska förändra världen
”Vi är den första generationen som kan
utrota fattigdomen, och den sista som
kan bekämpa klimatförändringarna.”
Citatet kommer från Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare
2007 – 2016, som i New York september 2015 samlade världens
länder för att anta en ny utvecklingsagenda. Med hjälp av 17 globala
mål och 169 delmål ska agendan till år 2030 leda världen mot en
hållbar och rättvis framtid. Målen syftar till att lösa klimatkrisen och
förverkliga de mänskliga rättigheterna. I alla länder. För alla människor.
Ojämlikhet, fattigdom, miljöförstöring, arbetslöshet och brist på
naturresurser är alla exempel på nationella utmaningar med såväl
lokala som globala konsekvenser. De måste därför lösas tillsammans.
Världens länder behöver agera både nationellt och globalt.

Vill du veta mer om målen?
globalamalen.se
facebook.com/globalamalen

Fokus hållbarhet i Gislaveds kommun
med tema Agenda 2030
Om målen ska fungera måste alla känna till dem!
Gislaveds kommun vill berätta om Agenda 2030 genom att
tillsammans med andra aktörer arrangera en temavecka. Du kan
delta i aktiviteter kopplade till ett urval av de globala målen.
Aktiviteterna kommer att ge dig en bild av vad Agenda 2030
kan betyda lokalt och förhoppningsvis inspirera och engagera dig
i frågor som rör hållbar utveckling. Tillsammans når vi målen.
Alla aktiviteter i programmet är kostnadsfria.
Programmet kan komma att ändras. För att se senaste program
samt mer information om aktiviteterna gå in på:
gislaved.se/fokushallbarhet
Vad är hållbar utveckling?
Enligt Brundtlandkommissionen, vilket är den mest använda
definitionen, innebär en hållbar utveckling: ”En utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Har du frågor om hur kommunen jobbar med hållbar utveckling?
Skriv till: kommunen@gislaved.se

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning
för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Fokus i Gislaveds kommun

I Gislaveds kommun bevakar rådet för
social hållbarhet folkhälsofrågorna.
Kommunen arbetar brett och hanterar frågor
som rör alkohol- och drogförebyggande
insatser, psykisk ohälsa samt skapar förut
sättningar för fysisk aktivitet i kommunen.
Kommunen arbetar även med att fasa ut
farliga kemikalier i hela organisationen.

Vad kan jag göra?

Det viktigaste är att du tar hand om din
kropp och ditt inre. Ät en balanserad kost och
motionera regelbundet. Om du känner att
du behöver prata med någon finns det många
som du kan vända dig till t.ex. kuratorer,
vårdcentraler eller ungdomsmottagningen.

Ekosystem och biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en avgörande grund
för jordens livsuppehållande system.
Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen vilket gör dem mindre
sårbara för klimatförändringar.

Fokus i Gislaveds kommun

I de skogar som kommunen äger lämnas
medvetet virke och död ved kvar för att
gynna biologisk mångfald. I Gislaved har vi
konstgjorda dammar kopplade till renings
verket som bidrar till biologisk rening av
avloppsvattnet.

Vad kan jag göra?

Odla hemma och mycket! Låt din trädgård
eller balkong lysa av olika blommor och växter.
Odla giftfritt förstås. Köp endast FSC-märkta
träprodukter.

Fokus på mål 3 och mål 15
Hela veckan
AKTIVITETER PÅ GISLEBADET Aquastep mån 15 okt kl. 6.30 – 7.15 och kl. 19.30 – 20.
Lättvattengympa ons 17 okt kl. 15.30 – 16. Djupvattengympa tors 18 okt kl. 6.30 – 7.15 och
kl. 19.20 – 20.05. Wibit fre 19 okt – sön 21 okt, prova på en uppblåsbar hinderbana för ungdomar.

Måndag 15 oktober
MÄSSA: KOLL PÅ LÄGET kl. 9 – 18 i Folkets Hus, Anderstorp. Mässan arrangeras av Social
förvaltningen för att uppmärksamma och visa produkter och aktiviteter som bidrar till hälsa
och välbefinnande. Träffa utställare, delta på seminarier, tävlingar och prova på-aktiviteter.
Visam Arena vänder sig till dig som har en idé om en ny produkt eller tjänst som kan göra
nytta inom vård och omsorg – snacka idéer, innovationer och entreprenörskap.
Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö kommer finnas på plats. Du kan se hur du släcker en
brand på en spis och blir demonsterad olika släckmetoder.
Föreläsning om Trygg hemgång. Vad innebär det att möjliggöra hemgång till det egna boendet
efter sjukhusvistelse eller att skapa trygghet i vardagen och därmed möjlighet att bo kvar hemma?
Företaget Audio Video hjälper dig med val av tekniska produkter och tjänster.
Hur kopplar man enklast upp sig mot internet? Vilka möjligheter finns det till hjälp i vardagen?
Få svar på dina frågor mellan kl. 14 – 18.
Loppis med Röda Korset, fynda på ett hållbart sätt.
TESTA TERAPEUTISK YOGA kl. 16.30 med Sanna König Mellergård som driver Viatrium i
Anderstorp, Brogatan 19. Ett 45-minuters yogapass med fokus på stressreducering som
avslutas med avslappning/meditation.
FÖRFATTARBESÖK Catarina Rolfsdotter-Jansson kl. 19 på Reftele bibliotek. Hur lever man på
ett sätt som tar hand om både en själv och planeten? Föreläsningen är baserad på hennes nya bok
”Handbok för en Hållbar Människa”. Här ges konkreta tips på hur man anpassar sin livsstil för att
minska sin miljöbelastning utan att minska sin livskvalitet.

Tisdag 16 oktober
FÖRFATTARBESÖK Jenny Neikell ”Surtanten” kl. 18 på Smålandsstenars bibliotek. Jenny Neikell
driver företaget Surtantens Syrade och har skrivit boken ”Fermentera – mat med jäst, mögel
och bakterier”. Hon berättar om mjölksyrning och fermentering av grönsaker som är både
nyttigt och gott. Föreläsningen avslutas med provsmakning.
SKAPARBIBBLAN Tema återbruk kl. 17 – 20 på Gislaveds bibliotek. Välkommen till bibliotekets
rum för skapande. Skapa helt enkelt något nytt av gammalt och återvunnet material. Testa dig
fram med hjälp av olika tekniker, på egen hand eller tillsammans med andra. Från 6 – 99 år.
TESTA TERAPEUTISK YOGA kl. 15.30 med Sanna som driver Viatrium i Anderstorp. Se ovan.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 10: Minskad ojämlikhet

Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör
både ett mål och ett medel för hållbar
utveckling. Alla människor är lika inför lagen
och ska ha lika tillgång till rättvisa, samt ha
möjlighet att utöva inflytande och ansvars
utkrävande över beslutsfattande.

Fokus i Gislaveds kommun

Gislaveds kommun har tillsatt en beredning
för samhällsutveckling och demokrati med
syftet att stärka demokratin i kommunen.
I Gislaveds kommun genomförs kontinuerligt
olika undersökningar för att få reda på hur du
som invånare tycker att det är att leva och
verka i kommunen.

Vad kan jag göra?

Använd din röst – det är din demokratiska
rättighet! Genom att rösta kan du påverka
vilken framtid du vill ha. Du kan alltid lämna
synpunkter eller ställa frågor via kontaktcenter.

Minskad ojämlikhet

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om
allas lika rättigheter oberoende av exempelvis
kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning,
funktionsnedsättning och härkomst, som grund
för en rättvis fördelning av resurser och såväl
ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället.

Fokus i Gislaveds kommun

Gislaveds kommun arbetar med lika behandling
för alla, både gentemot chefer, medarbetare
och i rekryteringsprocessen. Som anställd i
Gislaveds kommun har du rätt till en heltidstjänst och deltid är en möjlighet.

Vad kan jag göra?

Höj din röst mot alla typer av diskriminering
du uppmärksammar i ditt land, i din kommun,
på din arbetsplats eller bland dina vänner.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer
och infrastrukturer

En väl fungerande och hållbar infrastruktur
genererar flera positiva effekter och främjar
ekonomisk tillväxt och utveckling. Att investera
i infrastrukturen och anpassa industrier för att
göra dem hållbara är alla viktiga sätt för att
underlätta en hållbar utveckling.

Fokus i Gislaveds kommun

Kommunens näringslivsbolag Enter Gislaved AB
arbetar bland annat med att skapa förutsättningar för företag att växa och etablera sig i
kommunen. De arbetar t.ex. med frågor som
rör infrastruktur och hållbara transporter.
I samarbete med andra kommuner och aktörer
arbetar Enter Gislaved med att öka kunskapen
kring fossilfria transporter, bland annat genom
seminarier och skapandet av en testbädd för
utveckling av hållbara energislag. Enter Gislaved
deltar även i projektet Hållbar produktutveckling som drivs av Smålands Turism, ett projekt
som syftar till att skapa ett hållbarhetssäkrat
produktutbud för turismen.

Vad kan jag göra?

Är du företagare eller funderar på att starta
företag, ta med hållbarhetsaspekten i alla delar
av ditt företagande. Investera i teknik som
främjar hållbarhet och samarbeta med andra
företagare. Ställ dig frågan om din affärsmodell
är hållbar och jobba med att utveckla den.
Ta hjälp, Enter Gislaved är en resurs.
Kontakta Enter Gislaved AB:
info@entergislaved.se
entergislaved.se

Fokus på mål 16, mål 10 och mål 9
Onsdag 17 oktober
DIGITALKULTURKONFERENS med Frida Boisen kl. 9 – 12 i Stora salen, Glashuset Gislaved.
Chefredaktören, krönikören och strategen Frida Boisen föreläser nationellt och internationellt
om sociala medier, digitalisering, kommunikation, affärsutveckling, ledarskap och om att bygga
vinnande team. Aktuell med boken #digitalsuccé och som programledare för Lyxfällan.
Frida Boisens texter har delats hundratusentals gånger och hon har vunnit världsmästarpriset
i sociala medier. Anmälan: gislaved.se/fokushallbarhet
FÖRDOMSWORKSHOP med Navid Modiri kl. 14 i Stora salen, Glashuset Gislaved.
Har du några fördomar? Eller är det mest andra som har det? Under denna workshop utmanar
Navid Modiri genom att ställa nyfikna frågor, få oss att tänka på förändring och framtid och
använda vår kreativitet för att skapa en bättre värld. Navid Modiri är född 1983 i Iran, uppvuxen
i Göteborg och numera bosatt i Malmö. Han har stått på scen sen han var 16 år, varit program
ledare i P3 och i Sveriges television med ”Filmkrönikan” och ”Diktatorn”.
HEJ SYSTER Föreläsning med Navid Modiri kl. 18 i Stora salen, Glashuset Gislaved.
I den här föreläsningen får du erfarenheter, insikter och lärdomar från en person som har varit
på flykt och sedan vuxit upp i Sverige. Navid Modiri har i sitt arbete med integration samlat
människor som jobbar med integration och bjudit in till samtal om hur vi kan samarbeta bättre
för ett Sverige där vi skapar integration som gynnar alla.
TEMAKVÄLL MED HÅLLBARHETSMENY på Restaurang Matkulturen, Glashuset Gislaved.
För bokning och information, ring 0371-829 30.

Torsdag 18 oktober
ÖPPET HUS kl. 12 – 18 på Gislaved Energis värmeanläggning i Mossarp. Möjlighet till guidad tur
i värmeverket kl. 14 och kl. 16. Vi berättar även om Klimatklivet och bjuder på fika!
ROADSHOW kl. 12 – 14.30 med GreenCharge. Är du nyfiken på miljöfordon? På Stortorget i
Gislaved kan du provköra elbilar, gasbilar, elcyklar och segways.
NATURVANDRING PÅ ANDERSTORPS MOSSE kl. 16.30. Gör en vandring med kommunal
rådet Carina Johansson genom den tätortsnära Anderstorps mosse. Vandringen utgår ifrån
Henja By, Gislaved. Mer information och anmälan: gislaved.se/fokushallbarhet

Fredag 19 oktober
NÄRINGSLIVSFRUKOST med tema solceller kl. 8 – 10 på Dekora, Mossarps industriområde.
Kommunalrådet Anton Sjödell välkomnar. Otto Hedenmo från Länsstyrelsen informerar om
vilka stöd det finns att få. Dekora berättar om varför de valde att satsa på hållbar energi och
hur det gick till. Anmälan: gislaved.se/fokushallbarhet

Enkla tips för hur du blir mer hållbar
• Ät alltid svenskt kött hemma och på
restaurangen! Idag är nästan hälften av
allt kött vi äter importerat. I Sverige har
vi även den lägsta användningen av anti
biotika i djurhållningen, vilket minskar
risken för multiresistenta bakterier och
antibiotikaresistens. Utan fungerande antibiotika kan vi stå utan medicin för sjuk
domar som kan bli livshotande.
• Testa vegetarisk mat och ät mer säsongsbetonade, egenodlade eller närodlade
grönsaker och frukter. Djurproduktionen
står för ca 20% av världens totala utsläpp
av växthusgaser och grönsaker som odlas i
växthus eller långt bort tar mycket energi
av vårt klimat.
• Skippa flaskvattnet. Köp en snygg åter
användningsbar vattenflaska och drick av
vårt goda kranvatten.

• Hemestra (semestra på hemmaplan).
Skippa Thailand och upptäck exempelvis
Smålands pärlor!
• Försök att inte värma din matlåda av plast
i mikron. Investera i en som är gjord av
glas eller värm på en tallrik istället.
• Källsortera allt ditt skräp och släng inte
prylar i onödan. Skänk saker du inte längre
använder.
• Ta cykeln om du ska åka korta sträckor.
Eller kanske investera i en elcykel?
• Åk mer kollektivt och samåk!
• Tänk på att spara i gröna och etiska
fonder och aktier.
• Var fysiskt aktiv! En daglig promenad på
20 minuter räcker för att du ska må bättre.
Tävla med dig själv och få
koll på dina klimatavtryck:
klimatkalkylatorn.se

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Hållbar konsumtion och produktion

En hållbar konsumtion och produktion innebär
en effektiv användning av resurser, hänsyn till
ekosystemtjänster som är nödvändiga för
försörjningen samt minskad påverkan från
farliga kemikalier.

Fokus i Gislaveds kommun

Genom offentlig upphandling ställer
kommunen krav på leverantörer.
Till exempel har vi som mål att 45% av
maten i den kommunala organisationen
ska vara ekologisk.

Vad kan jag göra?

Var en medveten konsument! Fråga om
varorna du köper. Försök återanvända,
återbruka och laga innan du köper nytt.

Hållbara städer och samhällen

Hållbar samhällsutveckling innebär att planera
samhället i delaktighet med invånare, utifrån
människors lika värde och möjlighet att leva
tryggt och säkert med särskilt fokus på kvinnor,
barn, äldre och personer med funktionsvariation.
Alla ska ha tillgång till bra bostäder, rekreation,
lokal service och tillgången på hållbara transport
system ska öka. Samhället ska byggas för att
vara motståndskraftigt mot katastrofer, både
ekonomiska och natur- eller klimatrelaterade
och med mål att minska städers negativa miljöpåverkan.

Fokus i Gislaveds kommun

Genom översikts- och detaljplanering sätts riktlinjer för hur och var byggnation kan ske. I planeringen ingår flera demokratiska steg där man kan
lämna synpunkter och vara delaktig i dialoger.
Särskilt fokus i planeringen framöver kommer
att vara klimatanpassning och säkerställandet av
kommunens natur- och kulturmiljöer.

Vad kan jag göra?

Delta i dialoger om samhällsplanering, din röst
behövs! Klimatanpassa din fastighet genom att
plantera träd, gräsmatta eller rabatter istället
för sten och asfalt. Det sänker temperaturen,
samlar upp vatten och gynnar biologisk mångfald. Se över källarnedgångar, en sockel kan
hjälpa för att stänga vattnet ute.

Fokus på mål 12 och mål 11
Lördag 20 oktober
MÄSSA Välkommen till årets hållbarhetsmässa i Torghuset i Smålandsstenar mellan kl. 11 – 19.
Låt dig inspireras av föreläsare, utställare och god mat från lokala Rekoringen.
Vi bjuder på inträdet, du bjuder på engagemanget! Ur programmet:
Jesper Sandström kl. 11. Går det att driva ett lönsamt jordbruk som också är hållbart och bidrar
till en bättre värld? Kyrkbygård är ett KRAV-certifierat småskaligt ekologisk lantbruk i Slättåkra.
Gislavedshus kl. 11. Vilka kommande byggnationer är på gång i Smålandsstenar?
Gislavedshus berättar om deras satsningar och hur de genomsyras av ett hållbarhetstänk.
Anders Engström kl. 12. Kan du tänka dig att äta en hamburgare vars kött är gjort
av insektslarver? Anders från Bugburger berättar varför insekter är framtiden.
Martin Emtenäs kl. 13. Hur mår naturen? Och varför beter vi oss som vi gör mot den?
Martin är författare, naturprofil och har varit programledare i SVTs ”Mitt i naturen”.
Han berättar om sina möten med naturen och om varför vi gör som vi gör.
Lisen Sundgren kl. 14.30. Ta del av Lisens vilda gröna värld! Lisen är författaren bakom boken
Vildvuxet som belönades med Årets svenska måltidslitteratur i kategorin gastronomiska uppslagsverk och lexikon 2017. Inspireras av naturens örter, mat i säsong och vilda växter.
Po Tidholm kl. 15.45. Hur utvecklas och inkluderas landsbygd och glesbygd i dagens
stadsutveckling? Han är journalist och författare, född och bosatt i Hälsingland och
återkommer ofta till landsbygden som tema i sitt arbete.
Bio: Amatörer kl. 17 – 18.45. Välkommen till Lafors! Ett litet svenskt brukssamhälle som
i desperat behov av nystart, erbjuder skolungdomar i demokratins anda att göra en
kommunfilm för att sätta Lafors på kartan.
Samverkan Återvinning Miljö, SÅM Under 2019 införs ett nytt sorteringssystem i kommunen.
Kommunalförbundet visar upp avfallskärlen och anordnar en tävling för en renare vardag.
Röda Korset Handla hållbart och lär dig mer om varför hållbar konsumtion är viktigt.
Energirådgivning Träffa kommunens energi- och klimatrådgivare. Få tips och råd om solceller.
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF berättar om deras verksamhet i Gislaveds kommun.
Sportcentrum i Smålandsstenar visar upp elcyklar och det finns möjlighet att testa.
Enets mathantverk säljer lokal mat under hela dagen.
Rekoringen Gislaved berättar hur deras verksamhet fungerar och hur du blir medlem.
Teneal Solinas håller i lagningsworkshop hela dagen, laga ett plagg eller sy en tygpåse av en t-shirt.
Kommunens hållbarhetsavdelning finns på plats och svarar på dina frågor om hur
Gislaveds kommun arbetar med hållbarhet.
Barnfilmer visas i biosalongen under hela dagen.
PLAST I ETT CIRKULÄRT PERSPEKTIV kl. 10 – 14 på Borrgatan 6 i Gislaved. Nordiska plast
bjuder in till öppet hus. Se fabriken, handla i fabriksförsäljningen och lär dig mer om plastindustrin.
Inträdesbiljetten är att du tar med dig hårdplastprodukter som du vill lämna till återvinning.
Alla besökare kommer få någon plastprodukt producerad av återvunnen plast med sig i retur.
MODEVISNING PÅ HELA MÄNNISKAN kl. 14 – 16 på Köpmangatan 6 i Gislaved.
Hållbar textilkonsumtion + Mode = Sant!

Fokus hållbarhet i Gislaveds kommun
med tema Agenda 2030
Tillsammans med andra aktörer arrangerar Gislaveds kommun
en temavecka med aktiviteter kopplade till FN:s globala mål.
Vi vill inspirera och engagera boende och anställda i kommunen
att arbeta med en hållbar utveckling för framtiden.
Agenda 2030 är ett gemensamt program för att vi medvetet
ska kunna bidra och bli varse om hur vi förhåller oss till vår
närmiljö och omvärld. Bara tillsammans kan vi nå målen.
Hur kan du som individ förhålla dig till vardaglig konsumtion?
På vilket sätt kan teknik utveckla produktionen för att reducera utsläpp?
Vad gör vi för att skydda ekosystem och för att bevara biologisk mångfald?
Hur agerar vi för att alla ska inkluderas i vårt samhälle?
Vad kan vi göra för att bekämpa klimatförändringar?
Delta i aktiviteterna och upptäck vad vi kan förändra.
Vi behöver börja lokalt för att kunna påverka vår omvärld
– med allas engagemang blir vi starkare!

Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB Papper: Cyclus Offset, ett FSC-märkt papper tillverkat av 100% returfiber

gislaved.se/fokushallbarhet

