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Lördagen 11 maj kl. 10:00 -15:00

Program Biblioteket

En dag för inspiration, kunskapsutbyte samt skapandet av nya kontakter och plattformar i arbetet för ett Hållbart Hässleholm. 
Välkommen till gratis föreläsningar på Hässleholms stadsbibliotek i Kulturhuset Vattugatan 19. 

Glenn Oredsson och Pål Börjesson berettar om en nyckel till 
hållbar samhällsutveckling Glenn Oredsson, lantbrukare och 
biogasproducent, och Pål Börjesson, energi- och miljöforskare, 
samtalar kring biogasens alla fördelar ur ett hållbarhetspers-
pektiv samt vad som hindrar en snabbare utbyggnad idag. 
Diskussionen leds av Maria Larsson, Marla Miljödialog.

10:30-11:00 Biogas en nyckel till hållbar
samhällsutvecklling

Maria Larsson berättar om strategiskt miljöarbete kopplat till 
klimat, konsumtion och avfall. Att arbeta strategiskt för att minska 
sina avfallsmängder ger minskad miljöpåverkan, men kan också 
ge minskade kostnader och bättre arbetsmiljö och kvalitet i verk-
samheten. Välkommen att ta del av hur olika organisationer har 
minskat sitt matsvinn och annat avfall! Ni kommer också att få 
testa en del av Avfall Sveriges metod för förebyggande av avfall.

11:00-11:30   - Förebyggande 
av matsvinn och annat avfall

Clara Hermansson från Alnarp Cleanwater berättar om hur 
små bioreningsverk kan användas till enskilda avlopp. Anläggn-
ingarna kan liknas vid en kompakt våtmark som på ett naturligt 
hållbart sätt renar avloppsvatten och bryter ned slam.

11:45-12:15 Alnarp Cleanwater - Kompakt 
våtmark – bioreningsverk för enskilt avlopp Ett föredrag med Jöns Svensson. Hampakalk är ett intressant 

byggmaterial för nyproduktion och renovering av hus. 
Klimatsmart, hållbart och litet ekologiskt fotavtryck. Genom att 
blanda hampans stam med kalk kan man skapa väggar, golv och 
tak. Jöns Svensson är delägare och drivande i Artekta Byggnadsak-
tiebolag. Företaget är inriktat mot ett hantverksmässigt byggande 
som sätter yrkeskunnande och hållbarhet högt genom ledorden 
Funktion, Hållbarhet och Estetik.

12:30-13:00 Artekta Byggnads - Hampakalk

Hans-Inge Reimers från German Solar 
berättar om solceller, deras användning-
sområde, ekonomi och ger exempel på 
olika möjligheter för installation av 
solceller.

13:15-13:45 German Solar - 
Solceller för alla

Jan-Ole Engkvist, ordförande i Hässleholms FN-förening, 
inleder med en presentation av föreningen och berättar 
hur de arbetar i Hässleholm. Därefter kommer Betty Ottos-
son från FN-föreningens ungdomsverksamhet att prata 
kring frågeställningen Så lär sig unga arbeta för ett hållbart 
samhälle. Betty har precis varit i New York och arbetat i 
FN-skrapan med ett stort internationellt projekt.

 14:00-14:30 FN-föreningen: Lokalt hållbarhetsarbete
                         och ungas engagemang

Kontakt Studiefrämjandet: 
lars-henrik.sorensson@studieframjandet.se

Följ eventet på Facebook: www.facebook.com/Hallbarahassleholm
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