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Hållbara Hässleholm

Program Studiefrämjandet

Hållbara Hässleholm
En dag för inspiration, kunskapsutbyte samt skapandet av nya kontakter och plattformar i arbetet för ett Hållbart Hässleholm. 

Välkommen till gratis föreläsningar i Studiefrämjandets lokaler Vattugatan 2 (gamla Madrix).

Lördagen 11 maj kl. 10:00 -15:00

Mats Gunnarsson från Torsjö Live pratar om hur man får en 
musikfestival koldioxidpositiv. Torsjö Live är ett familjeföretag 
som jobbar för en klimatpositiv festival genom att införa smarta 
lösningar för energi, transport, mat, samarbeten, recycling och 
trädplantering. Torsjö Live vill bli världens första verkligt håll-
bara och klimatsmarta festival. De har blivit nominerade till 
hållbara event i Skåne och 2018 utsågs Torsjö Live till årets 
hässleholmare.

10:45-11:15 Torsjö Live - Klimatsmart festival 
Nils Reppen berättar om Adopt a Bee som är ett lokalt miljöprojekt 
i Hässleholm vars syfte är att få igång en varaktig honungsproduk-
tion i Hässleholm genom andelsägande. Genom att placera ut 
bikupor i staden ökar pollineringen av fruktträd, bärbuskar och 
andra växter vilket både leder till högre skörd och mer honung. 
Som privatperson kan du köpa en andel i Adopt a bee och därmed 
bidra till att fler bikupor kan placeras ut samtidigt som du får en 
lokalt producerad honung på ditt köksbord. Adopt a bee hoppas 
även att på detta sätt få fler intresserade av biodling.

11:30-12:00 Adopt a bee - Get honey for free

Per-O Andersson berättar om Sambrukets verksamhet i Sösdala. 
Sambruket är ett lokalt omställningsprojekt som arbetar för en 
hållbarare bygd. Deras vision är ett hållbart samhälle som 
bygger på glädje och gemenskap, omsorg för allt levande, rättvis 
fördelning och lokalt engagemang. 

12:00-12:30 Sambruket i Sösdala 
- En hållbarare bygd

12:00-13:00 Föredragspass med Sambruket i Sösdala och Fjorgyn

Karin Johansson berättar om Fjorgyns verksamhet. Fjorgyn är ett 
leaderprojekt, lokalt ledd utveckling, inom socialt arbetsintegre-
rande företagande, vars syfte är att skapa en självförsörjande 
arbetskooperation som speciellt vänder sig till människor med 
psykisk ohälsa. Arbetskooperationen odlar bär, grönsaker och en 
skogsträdgård. Dessutom finns ett trädgårdskök som erbjuder 
skogsmat och mathantverk.

12:30-13:00 Fjorgyn Socialt företagan

Marie Andersson från Magneten berättar om 
kreativt återbruk på Makerspace där du kan låta 
dina idéer och din kreativitet flöda fritt. Föredrag-
et följs av en workshop med Studiefrämjandet. 

13:15-13:30 Magneten Makerspace 
– skapa, laga, experimentera

13:15-14:30 Föredragspass med Magneten och Studiefrämjandet

Anton Pettersson från studiefrämjandet håller i en 
workshop kring hållbar omställning för samtal med 
utbyte av idéer och erfarenheter för omställningar i 
vardagslivet och i vilken form vi går vidare med 
Hållbara Hässleholm.

 13:30-14:30 Workshop Från oro till handling

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

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