Bilaga 3
Programpunkter under
Framtidsveckan 2020

Diarienummer: 2020.379 KS

Alla programpunkter finns utförligare
beskrivna på
www.alingsas.framtidsveckan.net/program
Alla programpunkter är gratis om inget annat
anges.
RE SELECTED – HÅLLBART MODE

ÅTERKOMMANDE
PROGRAMPUNKTER
SKATTEGÅRDENS LANTOST
Gårdsmejeri och butik i den lilla byn
Magra utanför
Sollebrunn. Här finns hantverksmässigt
tillverkad Eldost, Blå, Feta Greta,
Komembert, Lantost & Färskostcrème
ystat på bygdens prima komjölk samt
getkött, getfällar, gårdens ägg m.m. Fyll
på ditt skafferi med närproducerat och
lantliga upplevelser!
Tid: söndag 29 mars till fredag 3 april
hela dagen

VÄRLDSBUTIKEN SOLEN OCH
AGENDA 2030
Världsbutiken Solen har sedan över 10
år varit en butik inriktad på Fairtradeprodukter. Inför 2020 väljer vi att bredda
vårt produktutbud inom ramen för
Agenda2030. Förutom Fairtrade finns
därför nu också varor som är ekologiska,
närproducerade och ”recyklade”

Plats: Världsbutiken Solen, Plangatan
7C Alingsås

Tid: Öppet alla vardagar 10-19Lördag
10:00-16:00 och söndag 11:00-16:00

UTSTÄLLNING ÅTERBRUKADE
PRODUKTER
Gymnasiesärskolans elever visar
produkter de tillverkat av sånt som andra
kallar skräp.

VI LAGAR DIN MOBIL!

Tid: Öppet i samband med övriga
programpunkter på Palladium måndagonsdag

Bli en miljöhjälte, hos din mobilhjälte! Vi
hjälper er medallt från rådgivning till
reparationer! Hos oss kan niäven sälja
trasiga/gamla mobiler & Köpa
begagnadeenheter. Erbjudanden hela
veckan!

Plats: Palladiums foajé, Nygatan 22
Alingsås
Arrangör: Gymnasiesärskolan
Alströmergymnasiet

Tid: 10:00 – 18:00 – Extra öppet till
20:00 den 2/4
VIKARYDS KÖTTBOD
Plats: Phone AB, Kungsgatan 26
Alingsås
Arrangör: Phoneab

Plats: Snabb Sko & Nyckelservice,
Kungsgatan 29,
Arrangör: Snabb Sko &
nyckelservice/Omställning Alingsås

HÅLLBARA LUNCHER PÅ GRAND
HOTEL

SMAKPROV I STADENS EKOBUTIK

Grand Hotel serverar alltid hemlagad
mat från grunden med säsongens
råvaror. Denna vecka har vi varit extra

Framtidens butik sedan 1987 erbjuder
100%ekologiskt och närodlat.
Provsmaka dig genomekologiska ostar,
nötter och frukter hos stadensvälkända
ekobutik. Tag gärna med egna påsar –
här är det mesta i lösvikt.

noggranna i urvalet av våra menyer för
en hållbarframtid. Svenskproducerat
kött, MSC-märkt fisk och endag serveras
endast vegetariskt. Pris 155 kronor.

Tid: vardagar 10:00-19:00 Lördag 10:0015:00

Plats: Grand Hotel, Bankgatan 1
Alingsås

Plats: Planeten Ekobutiken, Plangatan 7
Alingsås

Arrangör: Grand Hotel Alingsås

Arrangör: Planeten Ekobutiken

Arrangör: Re Selected

Arrangör: Världsbutiken Solen

Arrangör: Skattegårdens Lantost

Här kan du få hjälp att laga skor samt
alla typer avlädervaror. Vi kan också
byta dragkedjor och göranyckelkopior.
Storkenhuset Alingsås

Tid: tisdag till fredag 11:30 -18:30, lördag
11:00-16:00Plats: Re Selected, Norra
Strömgatan 18 Alingsås

Tid: vardagar 10:00 – 18:00, lördag
10:00-14:00

Plats: Skattegårdens Lantost,
Höggärdetv. 2 Magra

LAGA SKOR O LÄDER. BYT
DRAGKEDJOR M.M.

Nyöppnad Secondhandbutik i Alingsås
för damkläder, accessoarer, skor och
väskor. Privatpersoner kan lämna in
plagg för försäljning mot kommission.

Tid: 11:30 -13:30

Din Gårdsbutik 5 km utanför Alingsås. Vi
säljernärproducerat kött från nöt, lamm,
gris och vilt. I butiken finns även Fisk
från Island, Kyckling från Adelsåsen,
Honung och Äppelmust och
framföralltkunnig och trevlig personal
som kan guida dig i köttkunskap, recept
och goda råd.
Tid: torsdag och fredag 11:00 -18:00,
lördag 11-14
Plats: Vikaryds köttbod, Vikarydsvägen 5
Alingsås
Arrangör: Vikaryds köttbod

LÖRDAG 28 MARS 2020
KONSERT TILL FÖRMÅN FÖR
OPERATION SMILE
Medverkande: Blå skåpet, Alingsås
Gospel, Dimma, Sofie och Micke Öijwall,
Peter Loguin, Prototape, BB-band,
Sångfokus med Helene Bane, dansare
frånkulturskolan och estetprogrammet

under ledning av Jeanette Göransson
och Linda Svensson, Kirsten Koefoed
med djembespelare, Towe Bengtsson
samt kören Bocca Mundi. Husband:
Claes Hilliges piano, Sebastian
Aronsson bas och Magnus Halén
trummor. Fritt inträde för barn under 12
år.
Tid: 16:00 -19:00
Plats: Alströmerteatern, Teatergatan 7
Alingsås
Arrangör: Bocca Mundi
Inträde: 100:-Förköp på Lappa t& Klart
eller vid entrén

SÖNDAG 29 MARS 2020
INRE OMSTÄLLNING – TEMA SOCIAL
PERMAKULTUR
Vi sitter i cirkel och talar utifrån våra
hjärtan. Utgångspunken är en av David
Holmgrens 12designprinciper för
permakultur, tillämpad på psykologiska
och sociala processer. I social
permakultur försöker man svara på
frågan: ”Hur kan jag placera mig själv i
min sociala omgivning så att mina behov
möts och jag hjälper till att möta andras
behov och jag får lov att vara mig själv
fullt ut?” Anmälan 0702817096
larsmartinolsson@yahoo.comTid: 11:00
-12:30
Plats: Martin Olsson, Kungsgatan 12A,
vån 2 Alingsås
Arrangör: Omställning Alingsås

DOMEDAGEN™ – EN TRALLVÄNLIG
TALKSHOW (FULLBOKAD)
En musikalisk feelbad-talkshow med lite
klimatångest men även en ljuv känsla av
hopp. Riksteaternföreställning med
naturskildraren Martin Emtenäs,
musikern Stefan Sundström och
pianisten Birgitta Henriksson. Martin och
Stefan rör sig lekfullt ochunderfundigt
mellan fakta och filosofi, vetenskap
ochhumor för att undersöka vad som
hänt på sistone – påklotet och helt nära
där vi bor. En rolig och mysig kväll
utlovas, om bland annat matjord och
mikrober. Bytfröer med Stefan efter
föreställningen. Lägg 4-5 fröer iett
kaffefilter och ta med.
Tid: 18:00 -20:00
Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås
Arrangör: Alingsås Teaterförening
Anmälan: Återlämnade biljetter delas ut

på Palladiumfrån kl 17
föreställningsdagen.

Tid: 13:00 -15:00
Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås

MÅNDAG 30 MARS
2020
SKOLBIO FÖR FÖRSKOLA OCH
LÅGSTADIET
Ponyo på klippan vid havet5-årige
Sôsuke bor med sin mamma högt upp
på en klippa vid havet. En dag hittar han
en bedårandeguldfisk som sköljts upp på
stranden. Han döper henne till Ponyo
men inser snart att det här inte ärvilken
fisk som helst. Med magiska krafter har
Ponyorymt från sitt hem i havet för att
förverkliga sin längtanefter att bli
människa. Tillsammans ger sig de
tvåvännerna ut på ett storslaget äventyr
för att ställa allttill rätta.

Arrangör: Alingsås Kulturhus
Anmälan: josefin.cowie@alingsas.se,
Gratis

SOLENERGI FÖR
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
Studiebesök hos BRF Karamellen. Kom
och lyssna på en kort dragning om deras
erfarenheter. Karamellen har sedan ett
år en solcellsanläggning på 80 kW
fördelat på tre byggnader. Passa på att
fråga om hur de gjorde med finansiering,
årsmöte och diversebyråkrati.
Tid: 16:00 -18:00

Tid: 08:30 -09:40
Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås
Arrangör: Alingsås Kulturhus

Plats: BRF Karamellen, Nolhagagatan 7
Alingsås
Arrangör: Energi-och klimatrådgivningen,
Alingsås kommun

Anmälan: josefin.cowie@alingsas.se,
gratis
PROVA-PÅ-ATT-SPELADJEMBETRUMMA
SKOLBIO FÖR LÅGSTADIET OCH
MELLANSTADIET
Tito och fåglarna En epidemi sprider sig
och människor i hela världen insjuknar.
Det är en smittsam rädsla, som
urholkarsjälen. Tioårige Tito ser hur
jorden hotas av förödelse och han inser
att han måste göra något för att stoppa
det. Titos pappa forskar kring fåglar och
Tito anar att de bevingade djurens
sånger också kan vara botemedlet som
förhindrar katastrofen.

Var med om en ”HÅLLBAR AKTIVITET”.
Vi använder vår kropp – händer – och
andningsorgan. Ofta även
skrattmusklerna. Vi spelar på
västafrikanskatrummor – traditionella
rytmer. Du behöver INGA förkunskaper.
Vi skapar tillsammans på plats.
Tid: 17:00 -18:30
Plats: Pumphuset, Södra Strömgatan 6
Alingsås

Tid: 10:30 -11:40

Arrangör: Kirstens3R

Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås

Anmälan: kirsten@kirstens.se

Arrangör: Alingsås Kulturhus
Anmälan: josefin.cowie@alingsas.se,
Gratis

SKOLBIO FÖR HÖGSTADIET OCH
GYMNASIET
DOKUMENTÄR – Imorgon Klimatet är i
förändring. Men istället för att
visaundergångs-profetior, fokuserar
denna dokumentär på människorna som
kommer med lösningar, förslag och
åtgärder. Vi får möta personer från tio
olika länder och tre kontinenter. Alla
ägnar de sina liv åt att rädda vår planet
och ingjuter hopp istället för apati. Hur
kan du bidra? Filmen är indelad i kapitel
och tar upp jordbruk, energi, demokrati,
utbildning med mera.

HÖNSKURS
Hönskurs för nybörjare. Grundkurs i 3
timmar med info om allt som man
behöver veta för att kunna skaffa och
sköta om egna höns. Foder, huset,
raser, sjukdomar, slakt, kycklingen osv.
Tid: 18:00 -21:00
Plats: Nolbygårds Ekobageri,
Ängsvaktaregatan 19Alingsås
Arrangör: Nolby Gårds Eko Bageri
Inträde: 100 kr. Ingen anmälan krävs

KVÄLLSMÖTE – SÖK PENGAR
GENOM LEADER
EU-programmet Leader Göteborgs
Insjörike bjuder intill träff om
möjligheterna att söka ekonomiskt stöd
försatsningar på den gröna ekonomin
eller inom de grönanäringarna. Vi går
också igenom andra stöd inom vårt
program. Vi bjuder på smörgås och
kaffe.
Tid: 18:00 -19:00
Plats: Equmeniakyrkan, Kungsgatan 46
Alingsås
Arrangör: Leader Göteborgs Insjörike
Anmälan:
martin.dahl@goteborgsinsjorike.se

ARMBRYTERSKAN FRÅN
ENSAMHETEN
Elvafaldiga världsmästarinnan i
Armbrytning Heidi Andersson har lagt
elitidrottandet åt sidan för att göra vad
hon kan för att bli planetskötare i
världsklass. Hon och hennes man har en
målsättning om att vara fossilfria till år
2025. Heidi berättar om sitt nya
målfokus: Vad innebär det? Hur lever
hon? Varför gör hon detta?
Programpunkten arrangeras av
Sparbanken Alingsås som använder
delar av sin vinst till projekt som
stimulerar lokala krafter och
engagemang till att utveckla Alingsås.
Tillsammans är vi starka och vi är glada
att kunna bidra till ett hållbartsamhälle.

Alingsås kommun

Arrangör: Hus till hus

TISDAG 31 MARS 2020

VÅRDA, REPARERA, ÅTERBRUKA
MERA.

SKOLBIO FÖR FÖRSKOLA OCH
LÅGSTADIET

SPISRENOVERING

Ponyo på klippan vid havet (se måndag
för beskrivning av filmen)
Tid: 09:15 -10:45
Plats: Palladium, Nygatan 22
AlingsåsArrangör: Alingsås Kulturhus
Anmälan: josefin.cowie@alingsas.se,
Gratis

Vår Spis & kaminrenoverare Hans-Erik
visar hur gamla slitna spisar & kaminer
kan få nytt liv och sprida värme och
trivsel. Han ger tips om hur du sköter om
och underhåller din värmekälla
Tid: 13:00 -17:00
Plats: Nolby gård, Ängsvaktaregatan 21
Alingsås
Arrangör: Hus till hus

FRAMTIDSKWITTER MED
UNGDOMAR PÅ HJÄLMARED
Ibland är det tungt, det går sämre – men
så händer ”något” och det blir bättre!
Vad händer innan det vänder?
Ungdomar och vuxna Kwittrar
omförutsättningar som är viktiga för
förändring… i arbete och övriga livet.
Tillsammans är ett nyckelord!
Spännande intervjuer och samtal i skön
miljö!
Tid: 09:30 -12:00
Plats: Hjälmared Folkhögskola,
Hjälmared Alingsås
Arrangör: Kwitterskötarna & Hjälmared
Anmälan: klas@teamkraft.se

Tid: 18:30 -20:00

FÖRELÄSNING – GÖR SKILLNAD!
FRÅN
KLIMATÅNGEST TILL
HANDLINGSKRAFT
Maria Soxbo, en av tre initiativtagare till
Klimatklubben, håller en inspirerande
föreläsning som ger konkreta tips och
verktyg till verklig förändring. Vad kan du
somindivid göra? Hur påverkar du
politiker och företag? Om vikten av att
skapa förändring och organisera sig från
depp till pepp! Maria är journalist,
föreläsare, författare och
hållbarhetsinfluencer. Som grundare av
Klimatklubben utsågs hon, Emma Sundh
och Johanna Nilsson till Årets
framtidsmamas 2019 av tidningen
Mama.
Tid: 17:30 -18:30

Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås
Arrangör: Sparbanken Alingsås

SKOLBIO FÖR HÖGSTADIET OCH
GYMNASIET DOKUMENTÄR –
IMORGON

Anmälan:
www.sparbankenalingsas.se/evenemang
Användarnamn: heidi2020 Lösenord:
heidi2020

(Se måndag för beskrivning av filmen)
Tid: 13:00 15:00
Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås

Plats: Grand Hotel, Bankgatan 1
Alingsås
Arrangör: Alingsåshem, Alingsås Energi
Anmälan: Boka biljetter gratis på:
alingsashem.se elleralingsasenergi.se

Arrangör: Alingsås Kulturhus
SOLENERGI FÖR ALLA
Vi gör ett studiebesök hos familjen
Bergman som har haft solceller på sitt
radhustak i nästan fem år. Alla nyfikna är
välkomna. Vi får kort höra hur det gick till
när de skaffade solceller. Passa på att
fråga om vad som kan krångla och vad
som funkar bra.
Tid: 19:00 -20:00

Anmälan: josefin.cowie@alingsas.se,
Gratis
VÅRDA, REPARERA, ÅTERBRUKA
MERA.
FÖNSTERRENOVERING
Fönsterrenoverare Stefan Johansson
visar hur eftersatta fönster kan få nytt liv,
och ger tips på vad du själv kan göra.

Plats: Hemma hos Bergmans,
Tid: 13:00 -17:00
Tegelbruksgatan 47 Alingsås
Plats: Nolby gård, Nolby gård Alingsås
Arrangör: Energi-och klimatrådgivningen,

ELBILSCAFÉ
Hur krångligt är det att leva med elbil?
På riktigt? Vi tar pulsen på två erfarna
elbilsägare. Peter är inne på sin tredje
elbil, en Renault Zoe. Pål har snart kört
en Tesla Model 3 i ett år. Alingsås
kommuns energirådgivare kommer att
pressa Peter och Pål på de mindre
angenäma erfarenheterna. Hur är det
EGENTLIGEN att ha en elbil?
Räckviddsångest, laddmöjligheter,
finansiering, koboltgruvor, livslängd mm.
Vilka resor kan de inte göra? Har de
någon gång blivit ståendemed tomt
batteri? Blivande elbilsägare och allmänt
nyfikna är välkomna. Under denna kväll

kommer vi inte att prata om laddhybrider
utan bara om batteribilarutan
förbränningsmotor.
Tid: 18:00 -20:00
Plats: Nolbygårds Ekobageri,
Ängsvaktaregatan 19Alingsås
Arrangör: Energi-och klimatrådgivningen,
Alingsås kommun

kravlösa odlandet, där sinnlig njutning
går föreperfektion. Föreläsningen
handlar om det rikstäckande
arrangemanget Tusen Trädgårdar, i år
28 juni, där man antingen kan visa upp
sin egen trädgård eller besöka andra
trädgårdar som öppnar för allmänheten
just den här dagen.

Efter odlingskvällen på Palladium går vi
vidare till Bryggaregatan 2 för eftersnack
om odling och annat.

Tid: 18:00 -20:30

Arrangör: Omställning Alingsås

Tid: 20:30 -22:00
Plats: Bryggaregatan 2, Bryggaregatan 2
Alingsås

Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås

KOMBUCHA
Lär dig göra kombucha från grunden
Älskar du också det syrliga, bubblande
och söta med kombucha? Under denna
kvällskurs får du lära dig grunderna i
fermentering, mest praktiskt men även
lite teoretisk. Efter kursen har du
kunskap att brygga din egen kombucha.
Du kommer även att ha med dig en
startad kombucha hem. Som en bonus
kommer du även få lära dig hur man gör
den bubbliga ingefärsdrycken ginger
beer. Allt material finns på plats såsom
råvaror, provsmakning och glasburk.
Kursledare Helena Kristiansson,
kombuchafantast och anställd
folkbildningsamordnare på
Studiefrämjandet

Arrangör: Studiefrämjandet och
Framtidsveckan

ONSDAG 1 APRIL 2020
ODLARKURS – FRÖSÅDD OCH
PLANTUPPDRAGNING (FULLBOKAD)

POSITIVA KICKEN MED STIG
WIKLUND
Positivt tänkande och nätverksträff i
Sollebrunn Välkommen på en
föreläsning med Stig Wiklund, en av
Sveriges ledande föreläsare inom mental
träning och positivt tänkande. Meritlistan
sträcker sig över 30 år med 210
elitidrottsmedaljer, föredrag för företag
och organisationer. Enkel fika ingår.
Tid: 18:00 -20:15
Plats: Församlingshemmet,

Tid: 18:00 -20:15

Centrumgatan 9 Sollebrunn

Plats: Studiefrämjandet,
Göteborgsvägen 10 Alingsås

Arrangör: Bjärkeföretagarna, SISU, LRF,
Bjärkeförsamling, Studieförbundet
Vuxenskolan

Helena von Bothmer från Kosters
Trädgårdar har odlat grönsaker till
försäljning i ca 20 år. Hon visar hur man
bäst lyckas med sina frösådder och sin
plantuppdragning. Utbildningen kommer
att innehålla teoretiska genomgångar
och praktiskt arbete där vi sår och
planterar om.
Tid: 09:00 -16:00
Plats: Östängs gård, Loo Östäng 135
Sollebrunn
Arrangör: Studiefrämjandet

SKOLBIO FÖR LÅGSTADIET OCH
MELLANSTADIET

Arrangör: Studiefrämjandet
Inträde: 50 kr betalas på plats kontant
eller swishAnmälan:
https://www.studieframjandet.se

ODLARKVÄLL PÅ PALLADIUM
Välkomna till en inspirerande odlarkväll
med Helenavon Bothmer och Gunnel
Carlson. Helena har odlat på Kosters
trädgårdar i många år. Grönsakerna som
produceras används i restaurangen som
är byggd i halm och lera. De nybyggda
toaletterna är komposttoaletter och det
är hönorna och maskarna som hjälper till
att göra jord av matavfall till odlingen.
Helena är en av Sveriges mest erfarna
permakultur-designers och ger kurser
och workshops både i Sverige och
utomlands. Hon inspirerar och visar på
lösningar i din trädgård för ökad
biologisk mångfald.

Tito och fåglarna (Se måndag för
beskrivning avfilmen)
FÖRELÄSNING – HÅLLBART HEMMA,
INRED FÖRBÅDE KROPP OCH KLOT
DET HÅLLBARA HEMMET – om
trender, renovering, normer och
framtiden. Bostaden är ett av de stora
klimatbovs-B:na vid sidan om bland
annat Biffen och Bilen. Så hur minskar vi
vårt hems klimatavtryck? Den här
föreläsningen handlar om hur vi ska
förhålla oss tillinredningstrender, om
materialval, långsiktighet och
konsumtionsmönster. Dessutom får du
en spännandetitt på hur våra hem kan
utvecklas i framtiden. Maria Soxbo är
journalist, föreläsare, författare och
hållbarhetsinfluencer.
Tid: 19:30 -20:30
Plats: Grand Hotel, Bankgatan 1
Alingsås
Arrangör: Alingsåshem, Alingsås Energi

GUNNEL FRÅN TUSEN TRÄDGÄRDAR
säger att ”Den som engång hamnat i
trädgårdsträsket lätt blir kvar”. Gunne lär
trädgårdsjournalist och initiativtagare till
Tusen Trädgårdar, där odlare öppnar
sina trädgårdar förallmänheten. Gunnel
ser sig som en ambassadör för det

Tid: 10:30 -11:40
Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås
Arrangör: Alingsås Kulturhus
Anmälan: josefin.cowie@alingsas.se,
Gratis

LUNCH PÅ RESTAURANGSKOLAN
KING EDWARD
Vi kommer servera en trerätters hållbar
meny där man kan välja varmrätt mellan
fisk och vegetarisk. Pris:110:-Välkomna
att ringa och boka på 0322-616579
Tid: 11:45 -13:30

Inträde: Inget inträde

Plats: Restaurang-och
Livsmedelsprogrammet, Utbildningens
hus, Östra Ringgatan 16 Alingsås

Anmälan: Boka biljetter gratis på:
alingsashem.se elleralingsasenergi.se

Arrangör: Restaurang-och
Livsmedelsprogrammet

EFTERSNACK PÅ B2

VÅRDA, REPARERA, ÅTERBRUKA

MERA. FÄRGBORTTAGNING
Demonstration och Prova på
Färgborttagning. Sally Torin från
Speedheater, visar hur man
medinfravärme, enkelt och säkert tar
bort färg frånsnickerier, fönster m.m.

Plats: Alingsås kulturhus, Södra
Ringgatan 3 Alingsås

Anmälan: maritasyoga@gmail.com,
Gratis

Arrangör: Alingsås Kulturhus
KLIMATSMART RESANDE
EFTERSNACK
KLIMATSMART RESANDE!

Tid: 13:00 -17:00
Plats: Nolby gård, Ängsvaktaregatan 21
Alingsås
Arrangör: Hus till hus i samarbete med
Speedheater

TRÄFFA POLITIKER PÅ PLATS I
BJÄRKE!
Våra folkvalda politiker kommer att
finnas på plats på servicekontoret i
Sollebrunn. Välkommen att sitta ner och
diskutera de frågor som du tycker är
angelägna. Politikerna har tid att lyssna
så det är en bra chans att framföra sina
tankar och idéer.
Tid: 15:00 -19:00
Plats: Servicekontoret i Sollebrunn,
Centrumtorget, Centrumgatan
Sollebrunn, Alingsås

Är du också nyfiken att byta ut flyget mot
ett mer klimatsmart resande? Välkomna
till en kväll om klimatsmart resande!
Först ut är Anna W Thorbjörnsson som
tillsammans med sin man Marko T
Wramén har skrivit böcker om att resa i
Europa med tåg. Lagom till
Framtidsveckan släpper de sin nya bok
Tåg och mat i Italien: en smakresa för
alla sinnen. Därefter intar Remco och
Emke Vrasdonk från Tollered scenen.
De kommer att visa bilder från sin resa
på cykel som tog dem och 1-åriga
dottern från Tollered till Italien och
tillbaka. Sist av allt kommer Anna
Martinez från Västsvenska Turistrådet
och berättar om projektet Meet the
locals.
Tid: 18:00 -20:00
Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås
Arrangör: Studiefrämjandet

Följ med på eftersnack på
Bryggaregatan 2. Fortsätt
diskussionerna, träffa resesällskap och
startastudiecirkel där ni planerar
semestern. Allt i gottsällskap av andra
reseintresserade.
Tid: 20:00 -22:00
Plats: Bryggaregatan 2 Alingsås
Arrangör: Studiefrämjandet

TORSDAG 2 APRIL
2020
LUNCH PÅ RESTAURANGSKOLAN
KING EDWARD
Vi kommer servera en trerätters hållbar
meny där man kan välja varmrätt mellan
fisk och vegetarisk. Pris:110:-Välkomna
att ringa och boka på 0322-616579Tid:
11:45 -13:30

Arrangör: De politiska partierna
SPELKVÄLL PÅ NOLBYGÅRD

TRÄFFPUNKTEN
Volontärföreningen Goda Krafter i
Alingsås utgörsedan 2017 ett stöd för
ensamkommande ungdomar i Alingsås.
Varje onsdag har vi tillgång till en lokal i
Korskyrkan där ungdomar och
engagerade träffas för fika och social
samvaro. Välkomna till en eftermiddag
för nya intryck och erfarenheter!!!!
Tid: 15:00 -18:00
Plats: Korskyrkan Alingsås,Södra
Ringgatan 20 Alingsas

Kom och umgås och spela kort-och
brädspel. Runt borden på mysiga
Nolbygårds ekocafé bjuder vi in
tillspelkväll med brädspelet Kalas och
kortspelet Klimatkoll. Du hinner testa
båda spelen och får träffaandra
människor som också vill prata om
viktiga saker. Fika finns att köpa i caféet.
Tid: 18:00 -20:00
Plats: Nolbygårds Ekobageri,
Ängsvaktaregatan 19, Alingsås
Arrangör: Omställning Alingsås

Plats: Restaurang-och
Livsmedelsprogrammet, Utbildningens
hus, Östra Ringgatan 16 Alingsås
Arrangör: Restaurang-och
Livsmedelsprogrammet

KLIMATSMART MÖBELRENOVERING
Var klimatsmart och ta hand om dina
möbler! En kvalificerad möbeltapetserare
ger dina möbler et t nytt och långt liv
genom renovering och omklädsel. Vårt
yrke bidrar till hållbarhet och en bättre
miljö!
Tid: 13:00 -18:00

Arrangör: Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås

HÅLLBART KULTURQUIZ PÅ
ALINGSÅS
KULTURHUS
Testa dina kulturkunskaper i höstens
kulturquiz. Frågor om litteratur, konst,
musik, teater, dans, film, kulturpolitik,
kulturarv, med mera. Nytt och gammalt.
Klassiskt och modernt. Högt och lågt.
Brett och smalt. Fint och fult. Kaffe och
kaka 10 kr.

PROVA PÅ YOGA NIDRA

Plats: Noble Hill Tapetserarverkstad,

Efter en kort inledande meditation går vi
över till att göra mjuka, inkännande
yogapositioner i ett lugnt flödeför att till
sist landa på den mjuka mattan och bli
guidade in i den yogi ska sömnen, yoga
nidra. Du ska inte göra någonting, bara
ta emot denna underbara
meditationsform.

Norrlandsgatan 6 Alingsås

Tid: 19:00 -20:15
Plats: Stampens Yoga, Ankaragatan 5
Alingsås
Arrangör: One Piece to Peace

Tid: 18:00 -19:30

Arrangör: Noble Hill Tapetserarverkstad

KLIMATWORKSHOP: HUR KAN VI
UPPNÅ 2GRADERSMÅLET?
Med hjälp av Scenarioverktyget EnRoads undersökervi gemensamt en
framtid där vi uppfyller Parisavtalet. Vi
tittar på vad vi gör nu och vad vi måste
göra framöver. Och vi föreställer oss en
framtid där detta har skett på det globala

planet. Målgrupp: Politiker, Styrelser,
Ledning
Tid: 13:30 -15:30
Plats: Pumphuset, Södra Strömgatan 6
Alingsås
Arrangör: Alingsås Energi Nät AB
Anmälan: event@alingsasenergi.se,
Gratis

LAGAMERA
Vi utför dessa tjänster: Skrädderi och
kemtvätt, justering, lagning, ändrar mått
av alla sorterkläder, (kostym, jeans,
byxor, kjol, klänning. Lagar allasorter
skor samt stövlar Batteri byte på klockor.
Lagaräven Kanvas, tält och läder i olika
typer.

långt. Vi funderar på vad som kan göras
och gör det! Vi har textilfärg, ull, tyger
m.m. Gott omexempel. Eller passa på
och gör ett verktygsbälte på en kvart!
…för trädgårdsarbetet?
Tid: 17:00 -20:00
Plats: Palladiums foajé, Nygatan 22
Alingsås

Tid: 17:00 -20:00
Arrangör: Omställning Alingsås
Plats: Tursko Skrädderi, kemtvätt och
skomakeri, Stora torget 4 Alingsås

AFTERWORK – MATPRAT OM KLIMAT
Inbjudan till After Work – matprat om
klimat. Vi hälsarer välkomna: Deltagare
från Slussen/dagligverksamhet, våra
handledare på företag och arbetsplatser
runt om i Alingsås Kommun, samt övriga
intresserade. Vi bjuder på klimatsmarta:
smakprovermed fokus på vegetariskt
och minskat matsvinn, app-tips, filmklipp.
Du kan också delta i vårt klimat-QUIZ
och räkna ut ”Ditt klimatavtryck”.
Tid: 15:00 -17:30
Plats: Slussen, Utbildningens Hus,
Plangatan 43, våning 1 Alingsås

Arrangör: Tuesko Ab

MÖBELOMKLÄDSLAR
Kvällsöppet för dig som funderar på att
låta klä om din möbel. Kom och rådgör
med mig och glöm inte att ta med foton
på möbeln.

GRAVIDYOGA
Yoga för gravida syftar till att skapa
förening och harmoni mellan kropp och
sinne. Det är ett fantastiskt redskap för
att hjälpa dig inför den
kommandeförlossningen. Du stärker din
kropp på flera plan och du lär dig inte
bara att slappna av utan också fokusera.
Tid: 17:30

Tid: 17:00 -20:00
Plats: Klings Möbelomklädslar,
Sockenvägen 1, Alingsås

Plats: Stampens Yoga, Ankargatan 5
44139 Alingsås,
Arrangör: Stampens Yoga

Arrangör: Klings Möbelomklädslar
Anmälan: hanna.jorlov@gmail.com,
Gratis

Arrangör: Slussen i samarbete med
Hushållningssällskapet
MÖT EN POLITIKER
Anmälan: marie.kallhult@alingsas.se,
Gratis
CYKELKÖKET ALINGSÅS
Kom med trasig cykel. Laga med
medhavdareservdelar eller med vad du
kan hitta hos oss. Trampa iväg! (blir
cykeln inte färdig på en kväll kan den bo
hos oss till nästa torsdag)
Tid: 17:00 -20:00

Politiker ger sin vision om hur vi bygger
den hållbara framtiden i Alingsås
kommun. Välkommen att också ställa
dina frågor. Moderator: Mårten Öhman,
journalist
Tid: 17:00 -18:30
Plats: Lilla torget, Lilla torget Alingsås
Arrangör: De politiska partierna i
Alingsås

Plats: Noltorpskyrkan, Klämmavägen 8
Alingsås
Arrangör: Cykelköket Alingsås

ÖPPET HUS HOS TAPETSERAR’N I
SOLLEBRUNN

EXTRA REPARATIONSÖPPET
Vi reparerar och säljer alltid begagnade
symaskiner av alla slag, men denna kväll
har vi extraöppet tillsammans med andra
reparatörskolleger i sta´n. Passa på att
bara titta in och komma in i tänket med
att reparera istället för att köpa nytt, eller
kom med din gamla symaskin. Vi har
också sybehör och tillbehör.
Tid: 17:00 -20:00
Plats: Alingsås symaskiner, Torggatan
7B Alingsås
Arrangör: Alingsås symaskiner

Jag öppnar min verkstad för att visa att
jag finns härför att ge dina möbler en ny
chans. Välkomna!

SMAKA PÅ REKO
Under Framtidsveckan flyttar vi REKOringsutlämningen till Lilla Torget. Lokala
matproducenter kommer att ha med sig
smakprov och denna kväll kommer även
direktförsäljning att ske. Tanken är att ni
som ännu inte har upptäckt det
fantastiska med REKO ska få en chans
att se det breda utbud som finns. Här
kommer du att kunna köpa matvaror
som du inte kan hitta i de vanliga
butikerna. REKO-ringsvärdarna kommer
att finnas på plats och svara på frågor
och förklara upplägget.
Tid: 17:30 -19:00
Plats: Lilla torget, Lilla torget Alingsås
Arrangör: REKO-ring Alingsås

Tid: 17:00 -20:00
Plats: Tapetserar’n i Sollebrunn,
Vetegatan 1, Sollebrunn
Arrangör: Tapetserar’n i Sollebrunn

REPARATIONSKVÄLL I STA´N
Omställning Alingsås är med och
reparerar på torsdagskvällen! Kom med
trasigt, fläckigt, tråkigt, för kort eller för

GOTALEDEN OCH UTOPENDLA
Hållbar vandring och utflykter med
kollektivtrafik Mellan Alingsås och
Göteborg rullar pendeltågen medmassor
att upptäcka på en perronglängds
avstånd. Nu finns även Gotaleden, en
vandringsled skräddarsyddför att kunna
vandras etappvis med hjälp av tåget. Vi
vill att fler upptäcker hur lätt det är att
utflykta nära och hållbart! Presentation
och samtal.

Tid: 18:00 -20:00

Tid: 13:00 -18:00

Plats: Christinae kyrka, Västra
Kyrkogatan 1 Alingsås

TANKENS KRAFT MED MIKAEL
ANDERSSON (FULLBOKAD)

Plats: Noble Hill Tapetserarverkstad,
Norrlandsgatan 6, Alingsås

Arrangör: Leaderprojektet
Gotaleden/Utopendla

Mikael Andersson föddes utan armar
och ben. I denna föreläsning får du höra
mer om hur man kan klara avså mycket
mer än man någon sin tror, inte minst
medhjälp av tankens kraft.

Arrangör: Noble Hill Tapetserarverkstad

KLIMATWORKSHOP: HUR KAN VI
UPPNÅ 2GRADERSMÅLET?

Tid: 18:30 -20:30

Med hjälp av Scenarioverktyget EnRoads undersökervi gemensamt en
framtid där vi uppfyller Parisavtalet. Vi
tittar på vad vi gör nu och vad vi måste
göra framöver. Och vi föreställer oss en
framtid där detta har skett på det globala
planet.

Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås

Tid: 18:00 -20:00

YIN YOGA

Plats: Pumphuset, Södra Strömgatan 6
Alingsås

En mjuk och stilla yogaform. Yin yoga är
välgörandeför såväl kroppsliga som
emotionella spänningar. Fysiskt fokus är
på kroppens bindväv, och positionerna
främjar rörlighet och mjukhet. Det
långsamma tempot ger möjlighet att
stanna upp och att vara närvarande i
nuet. Inga förkunskaper krävs.

Arrangör: Alingsås Energi Nät AB
Anmälan: event@alingsasenergi.se,
Gratis

HÅLLBAR MODEVISNING PÅ GRAND
HOTEL

Arrangör: Alingsås kommun, Prové,
Alingsås Handbollsklubb, SISU, Alingsås
gymnastikförening

Finns det ett hållbart mode för oss som
älskar fashion och vill fortsätta att njuta
av det? Vi har bjudit in trelokala företag
för att under lättsamma former på
Grands After Work visa upp och prata
om exempel på hållbart mode. Re
Selected visar kläder och berättar om sin
häftiga affärsidé där man är
återförsäljare åt privata kunder i sin
fysiska butik i Alingsås. Norra
Strömgatan 16 gör styling tillsammans
med Oriflame. Grand serverar
klimatsmart AW-buffé & erbjudertrevliga
priser i baren! 3 Visningar, och intervjuer
meddeltagande företag
Tid: 16:00 -20:00
Plats: Grand Hotel, Bankgatan 1
Alingsås

Tid: 19:00 -20:15
Arrangör: Grand Hotel Alingsås

SAMTAL OM FRÖER OCH SÅDDER
Vi träffas och diskuterar inför den
kommande växtsäsongen. Tag gärna
med fröer, plantor och sticklingar så att
vi kan byta och inspireras att odla nya
växter. Du köper Lasses goda fika i
bageriet.

Plats: Stampens Yoga, Ankargatan 5,
Alingsås, ingång från Skepparegatan
Arrangör: Stampens Yoga

HAR DU FRÅGOR OM ELBILAR?

Anmälan: evas.yoga@telia.com, Gratis

Kom och få svar på dina frågor om
elbilar och titta på en Tesla och Renault
Zoe. En laddhybrid kommer också finnas
på plats.

Tid: 18:00 -20:00
Plats: Nolbygårds Ekobageri,
Ängsvaktaregatan 19, Alingsås
Arrangör: Alingsås trädgårdsförening

LÄR DIG GÖRA SURKÅL FRÅN
GRUNDEN (INSTÄLLD)
Sugen på att börja med fermentering?
Under denna kurs får du lära dig
grunderna i fermentering, mest praktiskt
men även teoretiskt. Efter kursen har du
kunskap att syra dina egna grönsaker,
du kommer även att ha med dig en
startad surkål hem.
Tid: 18:00 -19:30
Plats: Studiefrämjandet,
Göteborgsvägen 10 Alingsås
Arrangör: Studiefrämjandet
Inträde: 50 kr
Anmälan:
https://www.studieframjandet.se/

FREDAG 3 APRIL 2020
LUNCH PÅ RESTAURANGSKOLAN
KING EDWARD
Vi kommer servera en trerätters hållbar
meny där man kan välja varmrätt mellan
fisk och vegetarisk. Pris:110:-Välkomna
att ringa och boka 0322-616579Tid:
11:45 -13:30
Plats: Restaurang-och
Livsmedelsprogrammet,
Utbildningens hus, Östra Ringgatan 16
Alingsås
Arrangör: Restaurang-och
Livsmedelsprogrammet

KLIMATSMART
Var klimatsmart och ta hand om dina
möbler! En kvalificerad möbeltapetserare
ger dina möbler ett nytt och långt liv
genom renovering och omklädsel. Vårt
yrke bidrar till hållbarhet och en bättre
miljö!

Tid: 16:30 -17:30
Plats: Lilla torget Alingsås
Arrangör: Alingsås bilkooperativ,
Alingsåsklimatgrupp.

MAGISKA RUM-BERÄTTELSER OM EN
NÄRA FRAMTID
Efter en inledande scenario-spaning på
tänkbar Omställning i en nära framtid,
rapporterar vi frånvardag och stora
händelser och föreställer oss hur
annorlunda det är. Vi fokuserar på
framgångarna men det utesluter inte
dramatiken. Vi dokumenterar i skrift och
ljud för att möjliggöra spridning.
Tid: 18:00 -20:30
Plats: Pumphuset, Södra Strömgatan 6
Alingsås
Arrangör: Omställning Alingsås, LeifHarald Liebendörfer

10 865 DAGAR

Tid: 10:00 -13:00

En dansföreställning som är skapad av
Klimat i Rörelse UF för att väcka känslor
och skapaengagemang för klimatet.
Föreställningen är ca 30-40 min lång och
biljetter kommer behövas köpa för att få
se föreställningen och för att stötta vårt
UF-företag.

Plats: Palladiums foajé, Nygatan 22
Alingsås

Tid: 19:00 -20:00
Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås
Arrangör: Klimat i Rörelse UF
Inträde: 60 kr

Arrangör: KomTek Alingsås kommun

VÄXTER OCH POLLINERING
Hjälp dina pollinerande insekter! Vi är
beroende avinsekterna! Hur kan vi
genom plantering och planeringav
trädgårdar och grönytor på bästa sätt
hjälpa pollinerande insekter att utföra sitt
viktiga arbete? Rune Hedberg är
miljöengagerad biodlare sedan
sjuttiotalet och ger oss sina bästa tips!

HANDVERKTYGSKURS I
TRAMPVERKSTAN
Trampverkstan är en träverkstad där alla
maskinerdrivs med hand-och fotkraft.
Det finns över 200 hyvlar för att kunna
skapa alla möjliga profiler. Under
enförmiddag får du pröva på att hyvla
fram profileradelister. Du får en
basgenomgång i olika handverktyg och
lär dig att hantera diverse olika hyvlar.
Tid: 09:00 -12:00
Plats: Trampverkstan, Knutstorpsvägen
46 Sollebrunn
Arrangör: Trampverkstan
Inträde: 200

LÖRDAG 4 APRIL 2020

Tid: 11:00 -12:00

KLÄDBYTARDAG

Plats: Nolhaga stadsodling, Nolhaga allé
11 Alingsås

Naturskyddsförening bjuder in till
klädbyte. Kom och byt dina kläder. Att se
till att textilier används länge är bra för
både plånboken och miljön och kan
inspirera till en ny stil. Ta med dig ett till
fem plagg i bra skick, och byt till dig lika
många plagg som du lämnar.
Tid: 10:00 -13:00
Plats: Palladiums foajé, Nygatan 22
Alingsås
Arrangör: Naturskyddsföreningen
Alingsås

Anmälan: trampverkstan@gmail.com

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

LOPPIS PÅ ÖSTÄNGS GÅRD

MULLNETKOMPOSTEN – BÅDE
KOMPOST OCH ODLINGSLÅDA

Återbruk och second hand är en väg att
gå för att minska vår miljöpåverkan. Vi
öppnar därför en tillfälligloppis under
Framtidsveckan.

Uppfinnaren Tommy Sjöqvist från
Alingsås visar upp sin kompostlåda som
ger jord nedtill och odlingsytaupptill – ett
platseffektivt sätt att arbeta i trädgården
eller kolonilotten! Kort promenad till
kolonin ingår, där flera av Tommys lådor
används.

Tid: 10:00 -16:00
Plats: Östängs gård, Loo Östäng 135
Sollebrunn
Arrangör: Östängs Gård

Tid: 13:00 -14:00
ÖPPEN GÅRD PÅ ÖSTÄNG
SPINNTRÄFF
Vi träffas och spinner garn. Om du är
nybörjare kommer det att finnas ull och
sländor samt hjälp att komma igång. Ta
med egen fika. Välkomna!
Tid: 10:00 -15:00
Plats: Pumphuset, Paradisgatan 1
Alingsås
Arrangör: Kerstin Kolback

UTSTÄLLNING AV STORA
TEKNIKUTMANINGEN I ALINGSÅS
FÖR ÅRSKURS F-3
Under flera veckor har 400 elever från
lågstadiet arbetat med ett uppdrag för
hållbarutveckling i KomTeks
teknikutmaning. De har tagit fram och
tillverkat fågelmatare av återvunnet
material. Syftet har varit att arbeta med
teknik-och entreprenörskap och att få
kunskap om våra fåglar och deras
betydelse för miljön. Kom och se
utställningen som våra yngre
medborgare i kommunen har tagit fram!

Plats: Nolhaga stadsodling, Nolhaga allé
11 Alingsås
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

WEREDO FASHION – FÖRELÄSNING
& MODEVISNING (KÖRS DIGITALT)
Med temat Hållbart Mode pratar vi om de
utmaningar textilindustrin står inför och
hur vi som konsumenter kan ändra våra
köpvanor för mer textil hållbarhet.
Modevisning med återbrukade ”textila
sopor”. Vi vill öka medvetenhet kring hur
man tar hand om sina plagg istället för
att slänga dem i soporna.
Tid: 14:00 -16:00

Östängs gård är ett småskaligt jordbruk
med hönor, bin, katter, får och ankor,
grönsaksodling, frukt-och bärodling och
en skogsträdgård där vi försöker skapa
ett hållbart system och sluta kretslopp.
Denna dag öppnar vi också upp en
loppmarknad med fyndläge. Visäljer ägg,
äppelmust och lammskinn.
Guidadevisningar klockan 11.00 och
14.15. Fika kommer att finnas till
försäljning. Samåk gärna då vi har få
parkeringar
Tid: 10:00 -16:00
Plats: Östängs gård, Loo Östäng 135
Sollebrunn
Arrangör: Östängs Gård

Plats: Palladium, Nygatan 22 Alingsås
Arrangör: WeReDo
Fashion/Studiefrämjandet
Anmälan: info@weredofashion.se, Gratis

SÖNDAG 5 APRIL 2020

ÖPPET HUS PÅ TRAMPVERKSTAN
Trampverkstan är inhyst i ett gammalt
magasin utanför Stora Mellby. Här drivs
alla maskiner med fot-och handkraft.
Magnus som driver Trampverkstan
tillverkar lieorv, lister, stolar, kärror,
dörrar, handverktyg, skärbrädor och kan
ta fram nästan vilken profil som helst.

Över 200 hyvlar, svarv, cirkelsåg,
borrmaskiner och mycket annat
spännande finns att se.
Tid: 12:00 -16:00
Plats: Trampverkstan, Knutstorpsvägen
46 Sollebrunn
Arrangör: Trampverkstan

