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För fjärde året anordnar Gislaveds kommun tillsammans med andra 
aktörer en hållbarhetsvecka för att inspirera och engagera boende 
och anställda att arbeta för en hållbar utveckling. Agenda 2030 och  
de globala målen för hållbar utveckling är samhällsomställningen mot 
ett mer hållbart och rättvist samhälle för alla människor i alla länder. 
För att uppnå målen krävs förändringar och att alla hjälps åt. 

Temat i år är Framtidens samhälle
Under veckan finns det möjlighet för dig att ta del av en mängd olika 
aktiviteter som på olika sätt knyter an till ett eller flera av de sjutton 
globala målen. Alla evenemang är kostnadsfria om inget annat anges, 
vissa kräver föranmälan.

Hur formar vi framtidens samhälle? 
Vår omgivning förändras hela tiden – nya innovationer, klimatföränd
ringar och förändrade vanor kommer att påverka vår framtid. 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! Läs mer på globalamalen.se

Vill du veta mer om hur kommunen  
jobbar med hållbar utveckling?
Läs mer på gislaved.se/fokushallbarhet
Skriv till kommunen@gislaved.se
Följ fokushallbarhetgvd på Facebook eller  
fokushallbarhet på Instagram.

De globala målen och  
hållbarhetsveckan

http://www.globalamalen.se
http://www.gislaved.se/fokushallbarhet
mailto:kommunen%40gislaved.se?subject=
https://www.facebook.com/fokushallbarhetgvd/
https://www.instagram.com/fokushallbarhet/


HELA VECKAN 

 Kortfılm om civilkurage 
I filmen möter vi medlemmar ur civilsamhället som i deras ideella åtaganden underlättar integrations
processen för nyanlända i kommunen. Filmen är sammansatt av integrationsenheten på Arbetsmarknads
organisationen, AMO som samordnar integrationsnätverket.  

Navigatorcentrum, Töråsvägen 16 i Anderstorp, måndag – fredag kl. 8.00 – 16.00

Turistbyrån, Stortorget i Gislaved, onsdag och torsdag kl. 11.00 – 13.00
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MÅNDAG 14 OKTOBER 

 Skapa samhällsförändring med kameran och sociala medier 
Felicia Margineanu föreläser om det digitala landskapets roll för jämställdhet och mångfald. Vilka normer 
och stereotyper möter vi i sociala medier, och hur bemöter vi dem? 
 Dagen efter valet 2010, lyckades Felicia som 17 åring samla ihop 10 000 personer i en demonstration 
mot rasism på Sergels torg. Frustrationen över att inte hon fick vara med och rösta på grund av sin ålder, 
blev istället hennes drivkraft till att våga göra sin röst hörd.

Gislaveds Industrimuseum kl. 18 – 19.30

 Connect and correct 
Välkommen att prova ett gratispass med Connect and Correct 
tillsammans med Elisabeth och Charlott. Under 45 min jobbar vi 
med aktivering, stretch och stärkande rörelser för kroppens hållnings
muskulatur. Passen är uppbyggda så att vi framför allt jobbar med  
ett område per gång, det kan vara till exempel höfter/bäcken, rygg 
eller armar/ben. Övningarna är bra för alla och har god effekt även 
på dig som kanske inte har smärtproblematik. Gäller nya kunder. 
Anmälan till sanna@viatrium.se

Viatrium, Brogatan 19 i Anderstorp kl. 18.15 – 19.00

Foto: Lisa Höök

mailto:sanna%40viatrium.se?subject=Connect%20and%20correct
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TISDAG 15 OKTOBER 

 Vattengympa 
Anmälan till simhallen på 0371812 62.

Gislebadet, Gislaved kl. 6.30 – 7.00

 Avslappnande lunchmeditation 
Fyll på med ork och energi till resten av arbetsdagen.  
Anmälan till sanna@viatrium.se  

Viatrium, Brogatan 19 i Anderstorp kl. 12.00 – 12.30

 Nudging med A Win Win World 
Föreläsning och workshop. Hur kan vi genom en knuff i rätt riktning 
bli mer hållbara? Genom att minska storleken på tallriken på frukost
buffén minskade matsvinnet med 30%. Kom och inspireras till vilka 
smarta lösningar som kan funka i din verksamhet! Vi bjuder på kvälls
fika. Begränsat antal platser. Anmälan via gislaved.se/fokushallbarhet 

Gislaveds Industrimuseum kl. 16.30 – 20.00

 Skaparbibblan 
Välkommen till vårt rum för skapande. Här får du möjlighet att  
utveckla idéer eller helt enkelt skapa något nytt. Testa dig fram med 
hjälp av olika tekniker, på egen hand eller tillsammans med andra. 
Från 6 – 99 år.

Gislaveds bibliotek kl. 17.00 – 20.00

mailto:sanna%40viatrium.se?subject=Avslappnande%20lunchmeditation
http://www.gislaved.se/fokushallbarhet
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 Portionen under tian 
Portionen under tian är grundat av Hanna Olvenmark, dietist och författare. Att bli mer klimatsmart  
behöver varken vara dyrt eller krångligt. Under föreläsningen ges enkla tips på hur du kan minska din  
klimatpåverkan och få vardagslivet att bli lite enklare.

Smålandsstenars bibliotek kl. 18.00

 Bakom skärmen – om nätmobbning 
Föreläsning för vuxna och barn om ungdomars nätmobbning och  
sociala medier. Bakom skärmen drivs av Emma Wretman, Sonja  
Otteklint och Cecilia Sahlén från Stockholm. Initiativet började som 
ett UFföretag, men drivs nu som ett företag som erbjuder föreläs
ningar om sociala medier. Obs, denna föreläsning kostar 325 kr  
per person. Köp biljett via simplesignup.se eller facebookeventet. 
Kontakta Smålandsstenar hotell för mer information.

Smålandsstenar hotell och utbildningscentrum kl. 18.00 – 20.00

Omslag: Ordfront förlag

https://simplesignup.se/event/155820-bakom-skaermen-om-naetmobbning
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 50 myter om hållbarhet – dags att nyansera hållbarhet! 
Författarbesök. Jessica Cederberg Wodmar är Sveriges mest folkkära hållbarhetsexpert. I 28 år har hon 
hjälpt näringsliv, stat och civilsamhälle att bli mer hållbara. Nu riktar hon sin kunskap till alla som vill leva 
hållbart och göra skillnad i vardagen, utan att skapa ångest och exkludera. Hennes mål är att det ska vara 
folkligt och att vi alla ska kunna känna stolthet för det vi bidrar med. 

Gislaveds bibliotek kl. 18.30

 Cirkelträning i bassäng 
Anmälan till simhallen på 0371812 62.

Gislebadet, Gislaved kl. 19.15 – 20.00

Foto: Jussi Knuuttila
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Arkiv: Talarforum

ONSDAG 16 OKTOBER 

 Digitalkulturkonferens 
Föreläsning. Ashkan Fardost berättar om digitaliseringen, människan och framtiden baserat på filosofi,  
antropologi och teknologi. Han djupdyker i människans historia och sätt att vara för att förstå vart  
teknologin kan leda framöver. Vi bjuder på frukost! Anmälan till kulturplatan@gislaved.se, märk med  
”Anmälan digitalkulturkonferens”.

Bruksmagasinet, Anderstorpsvägen 3 i Gislaved kl. 9.00 – 11.00

 Testa Virtual Reality 
Bruksmagasinet, Anderstorpsvägen 3 i Gislaved kl. 9.00 – 11.00

mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=Anm%C3%A4lan%20digitalkulturkonferens
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 Kortfılm om civilkurage 
I filmen möter vi medlemmar ur civilsamhället som i deras ideella 
åtaganden underlättar integrationsprocessen för nyanlända i  
kommunen. Filmen är sammansatt av integrationsenheten på AMO 
som samordnar integrationsnätverket.  

Turistbyrån, Stortorget i Gislaved kl. 11.00 – 13.00

 Testa en skyddsrumssimulator 
Gå in i en container och upplev ett simulerat bombattentat, ett sam
hälle vi i framtiden vill undvika. Passa på att snacka krisberedskap. 

Stortorget, Gislaved kl. 11.00 – 13.00 och kl. 16.00 – 18.00

 Vattengympa 
Anmälan till simhallen på 0371812 62.

Gislebadet, Gislaved kl. 15.30

 Portionen under tian 
Portionen under tian är grundat av Hanna Olvenmark, dietist och 
författare. Att bli mer klimatsmart behöver varken vara dyrt eller 
krångligt. Under föreläsningen ges enkla tips på hur du kan minska 
din klimatpåverkan och få vardagslivet att bli lite enklare.

Anderstorps bibliotek kl. 18.00
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 Framtidens IF 
Vårt engagemang i föreningslivet förändras. Hur kan dagens före
ningar organisera sig för att möta framtiden? En föreläsning med  
Mikael Johansson från Tokarp Gräshagens IF (TGIF), en förening 
som vill skapa den moderna föreningen där alla får vara med och 
röra sig på sina villkor. Mikael presenterar hur TGIF skapar sin  
moderna förening. Fritidsförvaltningen och Smålandsidrotten bjuder 
in till en föreläsning och diskussion. Vi bjuder på frukt! Anmälan via 
educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1288145
För mer information, kontakta Susanna Hansson Öberg på  
susanna.hanssonoberg@smalandsidrotten.se

Gislaveds kommunhus, sessionssalen Fegen kl. 18.30 – 20.00

 Aqua step 
Anmälan till simhallen på 0371812 62.

Gislebadet, Gislaved kl. 19.45

 Hållbara svenska smaker 
Temakväll. För bokning och information, ring 0371829 30.

Restaurang Matkulturen, Glashuset Gislaved

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1288145
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TORSDAG 17 OKTOBER

 Vattengympa 
Anmälan till simhallen på 0371812 62.

Gislebadet, Gislaved kl. 6.30 – 7.00 och kl. 19.20 – 20.05

 Kortfılm om civilkurage 
I filmen möter vi medlemmar ur civilsamhället som i deras ideella 
åtaganden underlättar integrationsprocessen för nyanlända i  
kommunen. Filmen är sammansatt av integrationsenheten på AMO 
som samordnar integrationsnätverket.  

Turistbyrån, Stortorget i Gislaved kl. 11.00 – 13.00

 Testa en skyddsrumssimulator 
Gå in i en container och upplev ett simulerat bombattentat, ett sam
hälle vi i framtiden vill undvika. Passa på att snacka krisberedskap. 

Stortorget, Gislaved kl. 11.00 – 13.00

 Öppet hus på fjärrvärme anläggningen 
Du kan prata solceller med oss, titta på det senaste på elbils
marknaden och åka upp med vår kranbil för att titta på utsikten.  
Vi bjuder på korv och bröd och det kommer finnas fler aktiviteter 
på plats. Välkomna på en trevlig eftermiddag!
• Godisregn kl. 16.30 och kl. 17.30
•  Guidade turer i värmeverket varje halvtimma
• Kretsloppis kl. 16.00 – 18.00

Gislaved Energi, Mossarp kl. 15.00 – 19.00

 Testa terapeutisk yoga 
Ett yogapass med fokus på stressreducering som avslutas med en 
kvarts avslappning/meditation. Den terapeutiska yogan är en bland
ning av olika yogastilar. Den reducerar stress, oro och bidrar till inre 
lugn och balans. Gäller nya kunder. Anmälan till sanna@viatrium.se

Viatrium, Brogatan 19 i Anderstorp kl. 17.00 – 18.15

mailto:sanna%40viatrium.se?subject=Testa%20terapeutisk%20yoga
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 Om framtidens samhälle 
Föreläsning. Vi lever i en värld som är i ständig förändring med ständiga innovationer. Hur ska vi göra när 
omvärldsförändringarna är mer drastiska och går snabbare? Välkommen på en spännande framtidsspaning 
med Troed Troedson! Vi bjuder på kvällsfika. Anmälan via entergislaved.se 

Torghuset, Smålandsstenar kl. 18.00 – 20.00

Foto: Daniel Forsbring

http://entergislaved.se
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FREDAG 18 OKTOBER

 Testa en skyddsrumssimulator 
Gå in i en container och upplev ett simulerat bombattentat, ett sam
hälle vi i framtiden vill undvika. Passa på att snacka krisberedskap. 

Stortorget, Gislaved kl. 11.00 – 13.00

 Demokratifıka med demokratiberedningen 
Från och med 2019 har Gislaveds kommun en demokratiberedning, 
vars uppgift är att långsiktigt stärka demokratin i kommun. Träffa dem 
och gör din röst hörd! 

Hestra bibliotek kl. 15.00 – 17.00

Restaurang Matkulturen, Glashuset Gislaved kl. 15.00 – 17.00

Torghuset, Smålandsstenar kl. 15.00 – 17.00



LÖRDAG 19 OKTOBER 

 Gomidda Grisen 
Tittskåpsteater. Gubben ska bjuda på en överraskning till middag, så Grisen går en liten promenad  
under tiden som den tillagas. I skogen träffar han djur som berättar vad de äter till middag. Men då  
Vargen berättar vad vargar vill ha till middag, springer Grisen raka vägen hem till Gubben som precis är 
klar med överraskningen. En teater för barn 3 – 5 år. Begränsat antal platser. Anmälan senast 17 okt till 
kulturplatan@gislaved.se

Stora salen, Glashuset Gislaved kl. 14.00

mailto:kulturplatan%40gislaved.se?subject=Anm%C3%A4lan%20Gomidda%20Grisen
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• Testa vegetarisk mat och ät mer säsongsbetonade, egenodlade  
eller närodlade grönsaker och frukter. 

• Välj ett kött som har ett ursprung med en låg användning av  
antibiotika. Det minskar risken för multiresistenta bakterier och 
antibiotikaresistens. Utan fungerande medicin kan infektioner  
bli livshotande. 

• Skippa flaskvattnet och drick av vårt kranvatten. Använd en  
egen vattenflaska. 

• Källsortera allt ditt skräp och släng inte prylar i onödan.  
Skänk bort det du inte längre använder.

• Att spola rätt är lätt – bara kiss, bajs och toapapper hör hemma  
i toaletten. 

• Promenera eller ta cykeln om du ska färdas kortare sträckor. 
• Åk mer kollektivt och samåk.
• Semestra på hemmaplan – upptäck Smålands pärlor! 
• Tänk på att spara i gröna, etiska fonder och aktier.
• Var fysiskt aktiv. En daglig promenad på 20 minuter räcker  

för att du ska må bättre!

Testa ditt klimatavtryck på klimatkalkylatorn.se

Enkla tips för hur du blir 
mer hållbar

http://klimatkalkylatorn.se


http://www.gislaved.se
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