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Mötesplatsen för hållbar utveckling

R!

V
rldar med
andra vä
Upplev

, vad
Cirkulär garderob

är det?

Vad är egentligen E-hälsa?

Köp hållbara pro

dukter på Ekotorg
et!

PROGRAM

s mat?
framtiden
Är larver

jöminister
Karolina Skog, Mil

Hur funkar egna solceller?

Lena Hallengren
, Jämställdhetsm
inister

Vattenbris
te

Hållbara
re

n i länet!

sor, är de
t möjligt?

g
Onsda
29/8

Kaxiga
klimatdagen

Ny Mobilitet

9.30 - 12.00 Läs mer här!
Stortältet på Stortorget
Kalmarsundsveckan inleds med Miljöminister Karolina Skog och miljömäktige
toppen Mattias Goldmann. Kom och delta på en späckad dag om hur vi ska röra
oss och resa i framtiden. Experter berättar om fossilfria bränslen och fordon,
självstyrande bilar, satsningar på den lokala kollektivtrafiken och Kalmar cykelstad bjuder på en tur med elcykel.
Talare: Karolina Skog (Miljöminister), Mattias Goldmann (VD gröna tankesmedjan
Fores), Dirk van Amelsfort (Expert Transportsystem WSP), Karl-Johan Bodell (VD Kalmar
Länstrafik), Mikael Kalin (Kalmar Cykelstad), Kjell Axelsson (Initiativtagare More Biogas),
Jonas Lööf (Miljöfordon Syd).
Arrangör: Kalmarsundsveckan

Anmälan krävs!
Anmäl dig här!

Hållbarhetssafari

9.00 - 15.45 (FULLBOKAT!)
Utgår från Sagabiografen

Följ med på en spännande Hållbarhetssafari i Kalmar. Upplev Sveriges
största medlemsägda solpark, se hur alger renar utsläpp och passa på att
provsmaka framtidens klimatsmarta mat och mer därtill!
Moderator är naturskadespecialist och tidigare TV-meteorolog Per Holmgren.
Talare: Kalmar Energi, Linnéuniversitetet, Kalmar kommun, Länsförsäkringar och
Kalmar Vatten
Arrangörer: Kalmar Energi, Linnéuniversitetet & Kalmar kommun

Klimattimmen

11.30 - 12.30
Utescenen på Stortorget

Onsdag
29/8

Miljömäktiga toppnamnet Mattias Goldmann tar pulsen på nationella och lokala
politiska ledarna om hur klimatsatsningarna ser ut på andra sidan valet om
respektive parti vinner i Kalmar.
Talare:KarolinaSkog(Miljöminister), MattiasGoldmann (VD gröna tankesmedjan Fores),
JohanPersson (S), Christina Fosnes(M), Ingemar Einarsson (C), Max Troendle (MP),
Bertil Dahl (V), Carl-Henrik Sölvinger (L), Christoffer Dywik (KD), Thoralf Alfsson (SD).
Arrangör: Kalmarsundsveckan

Anmälan krävs!
Anmäl dig här!

Lokala Hotshots
- Så tar vi nästa steg i klimatarbetet

11.30 - 12.30
Stortältet på Stortorget
Initiativtagarna bakom kalmarsundsveckan har ordet och leds i samtal av hållbarhetsexperterna Mattias Goldmann om varför Kalmarsundsveckan behövs
i Kalmar och om vad som krävs för nästa steg i klimatarbetet. Karolina Skog
kommenterar visioner och satsningar från det hållbara sportkommentarsbåset.
Talare: Moderator Mattias Goldman (VD gröna tankesmedjan Fores ) och Pär Holmgren
(Länsförsäkringar Kalmar Län)
Deltagare panel: Malin Almqvist (Länsråd), Magnus Meyer (Nordisk VD, WSP), Jan Fors
(VD, KSRR), Anna Karlsson (VD, Kalmar Energi) Thomas Bergfeldt (VD, Kalmar Vatten),
Johan Persson (KSO Kalmar Kommun), Catherine Legrand (prorektor Linnéuniversitetet), Thomas Leijon, (distriktschef, Skanska) Anna Blom (VD Länsförsäkringar Kalmar
Län)
Arrangör: Kalmarsundsveckan

Anmälan krävs!
Anmäl dig här!
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Att leva och bo i ett
förändrat klimat

14.00 - 16.00
Stortältet på Stortorget

Hur påverkar klimatförändringarna förutsättningarna för att bo och försäkra
i framtiden? Klimatsuperstar Pär Holmgren pratar om CO2-budget, kustnära
boende, stormrisker och stormskador, och hur Kalmar län klarar omställningen
till ett hållbart samhälle. Kom, lyssna och ställ frågor om hur det är att leva och
bo i ett förändrat klimat.
Talare: Pär Holmgren
Arrangör: Länsförsäkringar Kalmar län

Kvällsföreläsning:
Att leva och bo i ett
förändrat klimat

18.15 - 19.45
Stortorget

Pär Holmgren guidar oss i hur det är att bo och leva i ett föränderligt klimat. Han
hjälper dig att få koll på din CO2-budget och tipsar om vad vi kustbor bör tänka
på och serverar oss såklart hållbara lösningar för framtiden för att både anpassa
oss till och minska klimatförändringarna.
Ta chansen och var med på klimatfrågestund och få svar av Sveriges svar på Al
Gore; Pär Holmgren
Talare: Pär Holmgren
Arrangör: Länsförsäkringar Kalmar län

Framtidens samhälle
- smart och hållbart
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Förmiddag i Stortältet
9.00 - 13.00 - Stortorget

Läs mer här!

Hur planerar vi för framtidens samhällen? Digitaliseringen öppnar upp portar
till helt nya lösningar och behov, hur nyttjar vi tekniken för att planera för ett
samhälle med människan i fokus? Kom och lyssna till Ateas branschledande
digitaliseringsinspiratör, praktiska exempel från Kalmar Energi om Internet of
Things. WSP och SKANSKAs ledande hållbarhetschefer beskriver hur samhällsbyggande i samverkan kan bidra till att uppnå social inkludering och slå
knock out på klimatarbetet.
Talare: Peter Falk (Inspiratör Atea), Staffan Larsson, (Marknadschef Kalmar
Energi), Alexandra Laurén, (Vice VD SKANSKA), Maria Brogren, (Hållbarhetschef WSP).
Paneldeltagare: Johan Persson (S), Christina Fosnes (M),
Mimmi Brandén (Förskolepedagog), Genusspanarna
Arrangör: WSP, SKANSKA, Kalmar Energi

Anmälan krävs!
Anmäl dig här!

Eftermiddag i Stortältet
13.00 - 15.30 - Stortorget

Djupdyk i stadens blåa och gröna utveckling - KSRR bjuder på framtidens
källsortering och fastighetsnära insamling medan Kalmar Vatten serverar
Kalmars framtida vattenförsörjning, Kalmarsundsverket och en hållbar
dagvattenhantering. Länsstyrelsen summerar sedan vikten av blåa och gröna
ytor i staden.
Arrangör: KSRR, Kalmar Vatten, Länsstyrelsen i Kalmar län.

Anmälan
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Anmäl dig
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Framtidens mat

14.00 - 15.30
Pukeberg - Nybro

Vad kommer vi att äta 2050? Odlat kött? Inget kött alls? Insekter? Kanske
bjuder vi även på ett kittlande tilltugg till föreläsningen…
Talare: Maria Unell (Miljö Linné), Albertina Rawn (Linnéuniversitetet).
Arrangör: Nybro kommun och Linnéuniversitetet.

Framtidens mat
- Närodlat, ekologiskt eller ..?

18.00 - 21.00
Hos Oss Pukeberg - Nybro
Vad äter vi år 2050? Nyfångad fisk uppväxt på mikroplaster? Konstgjort kött?
Gräshoppor och daggmask? En pubkväll med närodlad och ekologiskt kryddad
mat & dryck. Intressanta regionala inspiratörer bjuder på frågeställningar,
tankar och erfarenheter.
Talare: Maria Unell (Miljö Linné), Fem företagare med olika livsmedel i fokus.
Arrangör: Nybro kommun och Linnéuniversitetet och Hos Oss.

Hållbarhet är
business

Freda
g
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Hållbar upphandling för
schyssta affärer
Läs mer här!

8.00 - 9.00 - Stortorget (Frukost från 7:30)
Kraven på offentlig sektor och våra leverantörer ökar när det gäller miljö och
socialt ansvar. Kom, lyssna och ställ frågor till chefer och upphandlare!
Arrangör: Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län

Anmälan krävs!

Anmäl dig här!

Hållbarhet är business
9.00 - 11.00 - Stortorget

Läs mer här!

Regionala företagsledare, nationella företag och en av Sveriges mest meriterade
hållbarhetschefer berättar om hur deras affärsmodeller blir starkare tack vare
hållbarhet. Få coaching i hur ditt företag tar nästa steg mot en modern och
framtidssäkrad verksamhet.
Talare: Thomas Davidsson (Moderator och Näringslivsche Kalmar kommun).
På scen: Charlotta Szczepanowski (Chef Hållbar utveckling Riksbyggen) Torbjörn
Bengtsson (Västerås Marknad och Näringsliv AB), Linda Camara (Operativ chef
Tengbom), Anna Blom (VD Länsförsäkringar Kalmar län).
Arrangör: Kalmar kommun, WSP, Länsförsäkringar Kalmar län

Anmälan krävs!
Anmäl dig här!
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Framtidens hälsa

9.30 - 11.00
Rådhuset / Stortorget

Digital hälsa - något för dig? Hänger alla med i det digitala samhället? Ett
hållbart arbetsliv – men hur? E-hälsa en framtida lösning? Kom, lyssna och
ställ frågor till en spännande panel med forskare och politiker!
Talare: Lena Hallengren, (Riksdagspolitiker), Göran Petersson, (eHälsoinstitutet), Mirjam Ekstedt, (Linnéuniversitetet), Dino Visconi (Linnéuniversitetet), Christer Jonsson,
(Landstingsråd).
Moderator: Kerstin Årmann, (Linnéuniversitetet).
Arrangör: Linnéuniversitetet och eHälsoinstitutet.

Innovativa och hållbara
affärsmodeller
11.00 - 13.00
Stortorget

Solenergi är en viktig pusselbit i framtidens energilösningar och det har Kalmar
Energi och Skanska tagit fasta på, hör dem ge riktigt bra exempel på en hållbar
affärsmodell.
Talare: Staffan Larsson (Marknadschef Kalmar Energi), Jonas Ljunggren (SKANSKA).
Arrangör: Kalmar Energi och SKANSKA.

Hållbar livsstil

Lörda
g
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Klimatsmart liv för hälsa
och plånbok
10.00 - 15.00
Stortorget

Lär dig allt om egna solceller! Välkomna att testa elbil
ellerelcykel!
Arrangör: Kalmar kommun och Länsstyrelsen i Kalmar.

Ett Kalmar tillgängligt
för alla
10.00 - 15.00
Stortorget

Kom och samtala med Kalmar kommun om hur vi kan göra Kalmar tillgängligt
för alla!
Arrangör: Kalmar kommun och Antidiskrimineringsbyrån Sydost
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Friluftsliv för
upplevelser och
livskvalitet

10.00 - 15.00
Stortorget

Hur vill du att vi utvecklar friluftslivet i Kalmar kommun? Kom och lyssna,
fråga och berätta om dina smultronställen i vår region!
Arrangör: Kalmar Kommun

Mobil samåkningsapp
10.00 - 15.00 - Stortorget

Kombinerad mobilitet på landsbygden, friheten att inte åka bil själv.
Arrangör: Mobilsamåkning Sweden AB, Pepijn Klaassen (VD).

Ett hållbart lantbruk och
ekologisk produktion

10.00 - 15.00 - Stortorget

Kom och lär dig mer om Greppa näringen och ekologisk produktion i Kalmar
län.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar län

Framtidens vatten
i Kalmar
Läs mer här!

Lörda
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11.00 - 12.00
Utescenen på Stortorget

Varifrån ska vi få vårt dricksvatten? Hur motverkar vi föroreningar i Östersjön?
Kalmarsundsverket- Sveriges bästa stadsnära reningsverk – hur blir det möjligt?
Våra egna experter inom olika områden svarar.
Arrangör: Kalmar Vatten

Framtidens vatten
i Kalmar
Läs mer här!

10.00 - 15.00
Stortorget

Kom och testa själv hur det går till att rena vatten och besök våra utställningar! Prata med oss om avloppsrening, vattenförsörjning, vattenbesparing och
vattenbrist, VA-taxa.
Arrangör: Kalmar Vatten
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Vad är social
hållbarhet i
Kalmar län?

10.00 - 15.00
Stortorget

Social Hållbarhet betyder olika för olika människor. Kom och prata och
diskutera med oss vad Social Hållbarhet är för dig så berättar vi om hur vi
jobbar med det i länet.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar län

Klimatet och vattenbristen
10.00 - 15.00 - Stortorget

Hur hänger ett förändrat klimat ihop med vattenbristen? Ta reda på det hos oss
och passa på att smaka avsaltat Östersjövatten.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar län

Vi behöver Naturen,
Naturen behöver oss

10.00 - 15.00 - Stortorget

Grönt är skönt och även livsviktigt. Kom och lyssna och diskutera hur vi kan ta
tillvara på vår sköna natur i länet men också hur vi alla kan främja den
biologiska mångfalden.
Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län

Fiskdamm!

10.00 - 13.00
Plast i havet-tältet/Stortorget

Lörda
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Testa lyckan i vår fiskdamm, välkomna alla barn!
Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar län

Plast i havet
13.00 - 14.00
Stortorget

Ska vi ha fisk till middag kryddad med mikoplaster? Var kommer plaster ifrån
och vad kan man göra själv? Lär om havets betydelse för livet på planeten, var
mikroplatser kommer ifrån och vilka effekter de har i havet.
Talare: Catherine Legrand (Linnéuniversitetet), Izabela Alias (Länsstyrelsen) Mikael
Palmgren (Marint Kunskapscentrum)
Arrangör: Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen

Vart är vi påväg?
14.00 - 15.00
Stadsbiblioteket

Om konsten att söka det hållbara äventyret!
Talare: Anders Sporsén Eriksson (Resejournalist)
Arrangör: Stadsbiblioteket
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Songline Orkestra
-Världsorkester

13.00 - 14.00
Utescenen - Stortorget

Lyssna till musik från en riktig världsorkester med deltagare från hela världen!
Arrangör: Songlines Orkestra

Tipspromenad om plast i
havet
10.00 - 13.00 - Stortorget

Kom, gå rundan och lär dig mer om plast i havet!
Arrangör: Vattenråd i samverkan, Ostkustens Vattensamling

Hur svårt kan det vara att
överleva som fisk?
10.00 - 13.00 - Stortorget

Kom, gå rundan och lär dig mer om plast i havet!
Arrangör: Vattenråd i samverkan, Ostkustens Vattensamling

Strandstädning,
drömmar om en
ren kust

Lörda
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10.00 - 15.00
Stortorget

Kom, se och upplev vad du kan hitta på våra stränder och hur vi kan hjälpas åt
att hålla stränderna rena!
Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar län

Our Ocean
10.00 - 15.00
Stortorget

Every year around 8 million tonns of plastic are dumped in our ocean. How
can we work towards building a sustainable ocean while reducing our plastic
consumption? Come and join our tent and make something creative out of
plastic waste.
Arrangör: Linnaeus University, students from Visual Communication + Change
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Klimatsmart
Nybrobo

10.00 - 14.00
Torget i Nybro

Är du en klimatsmart invånare? Vi vill lära oss av dig hur du gör och tänker. Vi
aktörer bjuder på en massa kunskap om solceller, energi, klimatsmarta transporter, avfall, vatten och mycket mer. Tillsammans kan vi bli ännu smartare.
Kom till torget i Nybro!
Arrangör: Nybro kommun, Nybro Energi och Vatten & Avlopp, KSRR, Linnéuniversitetet

Bötterumsmässan

10.00 - 16.00 - Bötterum (mellan Ålem och Högsby)
Bötterumsmässan anordnas för tredje året mellan Ålem och Högsby i år med
tema byggnadsvård, hantverk och trädgård!
Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar län

Loppis och podd
- Exklusivt med Genusspanarna

12.00 - 15.00 - Stortorget
Kliv in på en exklusiv loppis med en cirkulärgarderob från kända Kalmarprofiler tillsammans med Queens of Kalmar. Det blir även live-podd med
samtal om jämställdhetsfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv.
Arrangör: Queens of Kalmar

Klimatutfrågning
av lokala politiker

Lörda
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10.00 - 15.00
Stortorget

Hur ser klimatsatsningarna ut efter valet- SNF frågar ut lokala politiker.
Arrangör: Naturskyddsföreningen

Toyota - Utställning av eloch laddhybrider
10.00 - 15.00
Stortorget
Toyotas supermiljöbilar.
Arrangör: Toyota Center

Klimatutställning

10.00 - 15.00
Stortorget

Följ Klimataktions utställning som visualiserar hur klimatomställningen kan bli
verklighet och organisera en föreläsning i samband med utställningen.
Arrangör: Folk och frö
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Ekotorg

10.00 - 15.00
Stora Tältet på Stortorget

Handla hållbart på vårt ekotorg med varor från Voxtorpsgården och
Långasjölamm
Arrangör: Voxtorpsgården och Långasjölamm

Snöflingan och Regnbågen
– ökad sortering av avfall
på Kvarnholmen

11.00 - 13.00 - Stortorget

Kom och lyssna på spännande lösningar för att få till ökad återvinning för
boende i Kalmar. Vi presenterar resultat, ett nytt koncept, ett miljöhus och ett
system med flerfärgade påsar.
Arrangör: Linnéuniversitet, KSRR, Tengbom, Kalmar kommun, Fastighetsägarna i Kalmar

Universitetskajen,
Öppet hus

10.00 - 14.00 - Universitetskajen, Ölandshamnen
Exklusiv rundtur av Skanska och PoE Fastigheter i nya Linnéuniversitetets
lokaler före officiella invigningen! Skanska, Kalmar kommun, PoE och
Linnéuniversitet berättar om hur lokalerna byggs hållbart och Linnéuniversitetet öppnar även upp sina dörrar i hus Vita, som precis har blivit färdigt. Gå rundtur och lyssna på professor William Hogland, passar både
stora och små.
Arrangör: Skanska, Kalmar kommun, PoE Fastigheter, Linnéuniversitetet

