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HÅLLBARHETSVECKA

Det är inte helt enkelt att hålla en jämn energinivå när man cyklar. På plats under gårdagen på Båstads Hållbarhetsvecka var bland andra Peder Bacher, Johan Gren och Carolina Holgersson
Ivarsson.

Elever från Strandängsskolan har bidragit med en vägg av
mjölkkartongskreationer.

Den som vill kan skapa sopsamlarmonster på biblioteket.


Carolina Holgersson Ivarsson är projektledare för Hållbarhetsveckan.

Med pedalkraft för hållbarhet
■ Den här veckan ligger fokus på hållbar
utveckling i Båstads kommun. I samband
med Hållbarhetsveckan pågår en rad
aktiviteter och föreläsningar.
Hur håller man balansen
när det handlar om energiproduktion? Det är en av
frågorna som dyker upp
i samband med kommunens Hållbarhetsvecka,
som pågår till och med lördag.
Under några dagar finns
bland annat en energibuss
från Smart cities accelerator, där Båstad ingår med
nio andra parter, på plats.
Här får besökarna en möjlighet att cykla fram energi

som sedan kan följas på
en skärm och som får en
modell av ett hus att bland
annat lysa upp.
Bussen står utanför biblioteket i Båstad, men
under gårdagen hade verksamheten flyttat in på
grund av det blöta vädret.
På plats fanns Peder Bacher
från Danmarks tekniske
universitet och Johan Gren
från Vattenhallen science
center i Lund.
I deras hörna av biblio-

teket fanns även en liten
klimatkammare där en
människa hade möjlighet
att krypa in.
– Vi mäter i en kontrollerad miljö. Vi kan exempelvis se vad som händer om
vi tänder en glödlampa där
inne, säger Johan Gren.
Fokus för veckan är Agenda
2030 och de globala hållbarhetsmålen.
– Vi lyfter upp de globala
målen med bland annat föreläsningar på dagarna och
kvällarna, säger projektledare Carolina Holgersson
Ivarsson.
Under måndagen fanns
skolelever från Akade-

mi Båstad gymnasium och
Strandängsskolan på plats
på biblioteket för att lära
sig mer om hållbarhet.
På biblioteket finns bland
annat en fotoutställning
om Agenda 2030 och på
onsdagen väntar en lunchkonsert med elever från
Strandängsskolan i ett samarbete med Kulturskolan.
Allt som allt kommer ett
hundratal barn att medverka.
Det blir även fokus på
källsortering och hälsa där
det går att prova på exempelvis fotboll och yoga.
Föreläsningarna är en
viktig del av veckan och
under onsdagen väntar en

om den svenska jämställdhetshistorien på eftermiddagen i Sagorummet på Båstads bibliotek.
Ikväll väntar föreläsning
om jämställd stadsplanering i Församlingshemmet
i Båstad. Båda föreläsningarna genomförs i samarbete med Fredrika Bremerförbundet.
Onsdagskvällen bjuder
även på en föreläsning om
prestationer och välmående med Ida Svensson som
föreläser på Båstads bibliotek. Hon berättar om
hur man balanserar stora drömmar med eget välmående. Publiken får följa

hennes resa från att vara
högpresterande med panikångest och ätstörningar
till att i dag göra det hon
brinner för samtidigt som
hon är sin egen bästa vän.
I morgon väntar en föreläsning om tåg i Europa
och elbilar.
Om allt faller väl ut kan
Hållbarhetsveckan återkomma nästa år.
– Vi får först utvärdera
veckan. Men här har redan
varit mycket folk, säger Carolina Holgersson Ivarsson.
TEXT OCH FOTO:
MICHAEL LUNDBLAD
michael.lundblad
@hd.se

