Välkommen till
Miljöcaféerna våren 2013
Hösten 2012 var våra miljöcaféer mycket välbesökta,
så nu kör vi på! Under våren
2013 tar vi upp frågor som
eko-kommuner, mat, skog,
gruvverksamhet och lokalt
omställningsarbete. Besök på
en eko-gård finns inplanerat.
Varje café har kulturinslag och bokbord samt ger
möjlighet till kontakt med intressanta föreläsare,
organisationer, nätverk och andra deltagare – du
behövs i arbetet för det hållbara samhället!
Miljöcafégruppen

Ingenjörer för
miljön

Vänd >>>

Program våren 2013
Miljöcaféerna hålls på Bokcafé Pilgatan (Pilgatan 14) och
inleds kl 18.30. Alla är välkomna!
Biljettinformation Miljöcaféerna drog i höstas så stor publik att vi måste
begränsa antalet genom en ordning med gratisbiljetter. Hämta biljett hos
Bokcafé Pilgatan tidigast 13 dagar före och senast dagen före varje cafékväll.
Eller förbeställ biljett hos Bokcaféet (090-121830).Ej hämtade biljetter delas
under cafékvällen ut till dem som saknar.
Måndag 21 januari

Måndag 15 april

Skrönor från när och fjär�ran - en resa i tid och rum
och in i en hållbar värld

Maten i våra magar

Torbjörn Lahti, verksam inom bl a
Esam, Sustainable Sweden, är pionjär
i arbetet med eko-kommuner och
berättar om sin långa erfarenhet som
"förändringsagent" och sin senaste
bok "Hur man förändrar världar".
Måndag 18 februari

Skogen i våra hjärtan

Vad händer med våra skogar? StigOlof Holm, biolog, humanekolog,
skogsägare, debattör och medlem i
nätverket Skydda skogen, talar om
ett hållbart brukande av nordsvenska
skogar.
Måndag 18 mars

Den gruvliga lagen – ger
vinster idag och läckage i
generationer

En verksamhet som lämnar efter sig
hål i landskapet och gifter i marken
kräver väl stränga miljölagar? Men
dagens lagar är ett dåligt skydd för
miljön. Om detta berättar 2012 års
Västerbottning, Marie Persson från
Tärnaby.

Idag är vi helt beroende av fossil
energi för att mätta våra magar. Vad
händer då vi passerat oljetoppen?
Linus Pettersson ger sin bild av detta,
och vad vi måste förändra för att
hållbart trygga vår matförsörjning.
Prel söndag 12 maj kl 12.00

Besök på Nylidens ekogård
Gunvor och Fredrik Vennberg i
Nyliden, Vännäs, driver en ekogård
med åker, skog och äng, kor, får,
hästar, höns och grisar, gårdsmejeri
mm (karngardar.se). Samåkning. Tid
spikas senare. Anmälan till Annika
Burholm burholmannika@gmail.com
Måndag 13 maj

Vad gör de i Trönö?

Trönöbygden i Hälsingland har kommit en bit på väg i sin omställning bl
a inom projektet ”Hållbara bygder”.
För att inspirera fler i bygden till
att delta i arbetet har man gjort en
idéskrift. Om omställningen i Trönö
berättar Lena Åkerlind som är engagerad i denna.

