16 – 21 oktober 2017

De globala målen för hållbar utveckling
– 17 mål som ska förändra världen
”Vi är den första generationen som kan
utrota fattigdomen, och den sista som
kan bekämpa klimatförändringarna”
Citatet kommer från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon som i
New York september 2015 samlade världens länder för att anta en
ny utvecklingsagenda. Med hjälp av 17 globala mål och 169 delmål ska
agendan till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.
Målen syftar till att lösa klimatkrisen och förverkliga de mänskliga
rättigheterna. I alla länder. För alla människor.
Ojämlikhet, fattigdom, miljöförstöring, arbetslöshet och brist på
naturresurser är alla exempel på nationella utmaningar med såväl
lokala som globala konsekvenser. De måste därför lösas tillsammans.
Världens länder behöver agera både nationellt och globalt.

Vill du veta mer om målen?
globalamalen.se
facebook.com/globalamalen

Fokus hållbarhet i Gislaveds kommun
med tema Agenda 2030
Om målen ska fungera måste alla känna till dem!
Gislaveds kommun vill berätta om Agenda 2030 genom att
tillsammans med andra aktörer arrangera en temavecka. Du kan
delta i aktiviteter kopplade till ett urval av de globala målen.
Aktiviteterna kommer att ge dig en bild av vad Agenda 2030
kan betyda lokalt och förhoppningsvis inspirera och engagera dig
i frågor som rör hållbar utveckling. Tillsammans når vi målen.
Mer om aktiviteterna och eventuella ändringar i programmet på:
gislaved.se/fokushallbarhet

Vad är hållbar utveckling?
Enligt Brundtlandkommissionen, vilket är den mest använda
definitionen: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov”
Vad är ditt bidrag till en hållbar utveckling?
Berätta gärna på sociala medier.
Tagga #mypromise2030 eller #agenda2030
Har du frågor om hållbarhet i kommunen?
Kontakta kommunen@gislaved.se

Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 12 Mål 15
Hållbar konsumtion och produktion

En hållbar konsumtion och produktion
innebär en effektiv användning av resurser,
hänsyn till ekosystemtjänster som är
nödvändiga för försörjningen samt minskad
påverkan från farliga kemikalier.

Fokus i Gislaveds kommun

Genom offentlig upphandling ställer
kommunen krav på leverantörer.
Till exempel har vi som mål att 45% av
maten i den kommunala organisationen ska
vara ekologisk. Kommunen har också inlett
ett arbete med att fasa ut farliga kemikalier i
hela organisationen.

Vad kan jag göra?

Var en medveten konsument! Fråga om
varorna du köper. Försök återanvända,
återbruka och laga innan du köper nytt.

Ekosystem och biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en avgörande grund
för jordens livsuppehållande system.
Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen vilket gör dem mindre
sårbara för klimatförändringar.

Fokus i Gislaveds kommun

I de skogar som kommunen äger lämnas
medvetet virke och död ved kvar för att
gynna biologisk mångfald. I Gislaved har vi
konstgjorda dammar kopplade till renings
verket som bidrar till biologisk rening av
avloppsvattnet.

Vad kan jag göra?

Odla hemma och mycket! Låt din trädgård
eller balkong lysa av olika blommor och växter.
Odla giftfritt förstås. Köp endast FSC-märkta
träprodukter.

Fokus på mål 12 och mål 15
Hela veckan
UTSTÄLLNING i Glashuset Gislaved om Agenda 2030 och de 17 globala målen.
Lär dig mer och bli inspirerad.
TIPSRUNDA i Glashuset Gislaved. Under hela veckan finns en tipsrunda med
tema Hållbar konsumtion och produktion. Du har möjlighet att vinna en elcykel.
PLOGGA ”Plocka skräp samtidigt som du joggar”. Testa något nytt, ta med en påse
på löpturen – gör vår natur finare samtidigt som du kanske räddar ett djurs liv.
#MYPROMISE2030 Vad är ditt bidrag till en hållbar utveckling? Berätta på sociala medier
och tagga #mypromise2030 eller #agenda2030
LYSSNA PÅ PODD Global Agenda är en podcast i 17 avsnitt, varje avsnitt berör
ett av de globala målen. Ett smidigt och enkelt sätt att lära dig mer om hållbarhet.
actionsquare.org/globalagenda

Måndag 16 oktober
VARFÖR SECOND HAND? kl. 18 – 19.30 på Köpmangatan 6 i Gislaved. Ingrid och Agneta
från Hela Människan i Gislaved berättar om på vilka sätt en second hand-butik är viktig både
för en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det bjuds även på fika och skönsång
med Rebecka Josefsson.

Tisdag 17 oktober
MATLAGNING med stjärnkocken Paul Svensson. Under tisdagen och onsdagen kommer
restaurangprogrammet på Gislaveds Gymnasium ha besök av stjärnkocken Paul Svensson.
Tillsammans ska de laga hållbar mat.
ÅTERVINNINGSPYSSEL kl. 17 – 20 på Gislaveds bibliotek. Vi återvinner och
gör ”konst” av tidningar, böcker och kartonger.

God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 4 Mål 16
God utbildning för alla

Forskning visar att inkluderande utbildning av
god kvalitet för alla är en av de viktigaste
grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet
i varje samhälle. Utbildning har en viktig roll
i att bidra till måluppfyllelse inom flera
områden i 2030-agendan.

Fokus i Gislaveds kommun

Från hösten 2017 har en ny skolorganisation
gjorts i Gislaved och Smålandsstenar,
fem F – 6-skolor har blivit tre F – 3- och
två 4 – 6-skolor. Syftet är att skapa fokus på
läroplanens inriktning inom respektive
stadienivå och därigenom uppnå högre
lärarkompetens, utvecklad undervisning
samt högre integration och likvärdighet.

Vad kan jag göra?

Lär dig något nytt! Vad är du intresserad av?
Det finns säkert någon kurs just för dig.

Fredliga och inkluderande samhällen
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör
både ett mål och ett medel för hållbar
utveckling. Alla människor är lika inför lagen
och ska ha lika tillgång till rättvisa samt ska ha
möjlighet att utöva inflytande och ansvars
utkrävande över beslutsfattande.

Fokus i Gislaveds kommun

Under hösten görs flera undersökningar för
att få reda på hur du som invånare tycker att
det är att leva och verka i Gislaveds kommun.
Du kan alltid lämna synpunkter eller ställa
frågor via kommunens kontaktcenter.

Vad kan jag göra?

Använd din röst! Att rösta är din demokratiska
rättighet och genom att rösta visar du vilken
framtid du vill ha.

Fokus på mål 4 och mål 16
Onsdag 18 oktober
DIGITALKULTURKONFERENS kl. 9 – 12 i Glashuset Gislaved. Digitaliseringen är ett sätt
att göra kulturen mer tillgänglig. I grund och botten är det en fråga om demokrati, där utgångspunkten varit att digitaliseringen ska ge fler människor tillgång till kunskap och lärande.
MINSKAD ARBETSLÖSHET kl. 16.30 – 18.30 i Glashuset Gislaved. Arbetsmarknads
organisationen och Arbetsförmedlingen informerar om deras verksamheter. Perfekt tillfälle
för dig som söker jobb.
KOMPETENSUTVECKLING kl. 16.30 – 18.30 i Glashuset Gislaved. Vill du fortsätta
utvecklas inom ditt yrke eller vill du helt ställa om till något annat? Högskolan på hemmaplan/
vuxenutbildningen informerar om utbildningsmöjligheterna i Gislaveds kommun.
IT-GUIDE kl. 16.30 – 18.30 i Glashuset Gislaved. Nyanlända ungdomar berättar om
deras verksamhet som innebär att de lär seniorer att använda datorer, surfplattor och mobiler.
HÅLLBART FIKA OCH SAMTAL kl. 16.30 – 18.30 i Glashuset Gislaved. Avdelningen för
hållbar utveckling är på plats och berättar hur kommunen arbetar med hållbarhet och
Agenda 2030. Har du frågor eller idéer – besök oss.
KULTURKROCKAR kl. 18 – 18.30 i Glashuset Gislaved. Utvecklingsledare Mahad Olad
som är somalier och gift med en chilensk kvinna berättar på ett underhållande sätt hur
rätt och fel det kan bli när olika kulturer möts.
KONSERT kl. 18.30 i Glashuset Gislaved. Med den persiska sångerskan Shamim Naghede
och Syriens mest kända sångerska Soher Chkair. Bandet är en strålande kulturkrock med
musiker från när och fjärran. Svensk 60-talsschlager översatt till persiska kombineras med
låtar på arabiska och svenska som berättar om flykten till Europa.
För Shamim Naghede som flytt ”ett liv i helvetet” är musiken ett sätt att sammanföra
svenskarna med flyktingarna, att få olika grupper att förstå varandra och inse att likheterna
är större än skillnaderna.
DANS FÖR VÄRLDENS BARN kl. 18 – 21.30 i Torghuset i Smålandsstenar.
Arrangeras av PRO och SPF Seniorerna. För musiken svarar Stickan & Classe.
Entréavgift: 100 kr, behållningen från dansen går till Världens Barn.

Hållbar energi för alla
Bekämpa klimatförändringen

Mål 7 Mål 13
Hållbar energi för alla

Tillgång till förnybar energi och rena bränslen
är en förutsättning för att kunna möta flera
av de utmaningar världen står inför idag.
Fortfarande utgör fossil energi nästan 80%
av den totala energitillförseln globalt.

Fokus i Gislaveds kommun

Det kommunala bolaget Gislaved Energi
producerar 100% förnybar el. De utvecklar
fjärrvärmenätet och är delägare i vindkraft
parken Klämman och arbetar för att bygga ut
laddinfrastruktur i kommunen. Kommunen har
gått med i Solmatchen och ska bygga 400 kvm
solceller innan 2019. Kommunen köper endast
biogas och miljömärkt el.

Vad kan jag göra?

Se över ditt elavtal. Har du miljömärkt el?
Du kan exempelvis stänga av apparater och
maskiner när de inte används.

Bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringarna är en av vår tids största
utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen
av växthusgaser i atmosfären kommer från
sättet vi utvinner, omvandlar och använder
fossil energi. Även jordbruket orsakar stora
utsläpp av växthusgaser men ett hållbart
jordbruk kan istället vara en koldioxidsänka.

Fokus i Gislaveds kommun

Gislaveds kommun jobbar med att ställa om
fordonsflottan till att bli helt fossilfri.
Kommunen arbetar aktivt med att öka det
vegetariska utbudet i kommunala verksam
heter och informerar om Klimatklivet för
att få fler aktörer att satsa på växthusgas
reducerande åtgärder.

Vad kan jag göra?

Cykla, gå och åk kollektivt. Låt måltiden
genomsyras av ett ansvarstagande gentemot
klimat och miljö.

Fokus på mål 7 och mål 13
Torsdag 19 oktober
INVIGNING kl. 15 på Idrottsvägen 10 i Anderstorp. Gislaved Energi AB bjuder in till invigning
av hopkopplingen av Gislaveds och Anderstorps fjärrvärmenät. Invigningstal, fika och tävling.
RONDELLKONST kl. 18.30 i Equmeniakyrkans cafélokal, Anderstorp. Lyssna till stadsträdgårdsmästare Ulrika Frimodig Lust som berättar om utsmyckningen av rondellerna i kommunen.
POPQUIZ kl. 20 på Restaurang Ströget i Gislaved. Stubbe Wahlberg ställer musikfrågor
med hållbarhetstema. För bokning av bord, kontakta restaurangen.

Fredag 20 oktober
NÄRINGSLIVSFRUKOST kl. 8 – 9.30 på Weland i Smålandsstenar. Jesper Agrelius och
Otto Hedenmo från Länsstyrelsen informerar om vilka stöd det finns att söka för klimat
investeringar och solkraft för ert företag. Anmälan: gislaved.se/fokushallbarhet

Lördag 21 oktober
ÖPPEN GÅRD kl. 10 – 12 i Östra Kalset, Västergård 1 i Skeppshult. Kalset Mjölk bjuder in
till en rundvandring i kostallet och berättar om deras omställning till ekologisk produktion och
arbetet med att nå hållbarhetsmålen. Träffa djuren, provsmaka ost och gå en tipspromenad.
LRF:s kommungrupp deltar.
MÄSSA kl. 12 – 15 i Glashuset Gislaved och parkeringen utanför. Fossilfria fordon –
alla som provkör deltar i utlottning av fina priser. Tipspromenad, seminarier och hållbar fika.
HÅLLBAR FIKA OCH SAMTAL kl. 12 – 15 i Glashuset Gislaved. Träffa kommunens energioch klimatrådgivare – få tips och råd om solceller samt förnybar energi. Vi bjuder på fika.
SEMINARIUM kl. 12.30 – 13 i Glashuset Gislaved. Stefan Nilsson, motorjournalist,
berättar om trender och fordonsindustrins framtid.
SEMINARIUM kl. 13.30 – 14 i Glashuset Gislaved. Jonas Lööf, projektledare för GreenCharge,
berättar om bonus – malus-system och laddinfrastruktur.
SEMINARIUM kl. 14.30 – 15 i Glashuset Gislaved. Tibor Blomhäll, ordförande i Tesla Club
Sweden, berättar om elbilsmyter – vad är sant och vad är falskt?
ÅTERVINNINGSWORKSHOP kl. 13 – 15.30 på Anderstorps bibliotek. Musikgruppen SKROT
kommer och ställer upp sitt musiklabb. Bygg och spela på skrotmusikinstrument gjorda av
återbruksmaterial och vardagsföremål.

Fokus hållbarhet-dagarna
finanseras med bidrag från Sida och i samarbete med:

Tack till Värnamo kommun för lån av utställning
samt inspiration till programmet.

Denna produktion har finansierats av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis
de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens/författarens.
Tryck: Tryckservice i Ängelholm AB Papper: Cyclus Offset, ett FSC-märkt papper tillverkat av 100% returfiber

TIPSRUNDA
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Tipsrundan finns tillgänglig under hela veckan i Glashuset Gislaved. Samtidigt som du går
tipsrundan kan du inspireras av utställningen om Agenda 2030. När du fyllt i svarstalongen lämnar
du den i lådan markerad med symbolen för Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
Under lördagen kommer det även finnas en tipsrunda på Kalset Mjölk som utgår ifrån
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Svarstalongen lämnas på Kalset Mjölk.

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter!
Vinnarna tillkännages onsdag 1 november på: gislaved.se/fokushallbarhet

Vilken tipsrunda gäller dina svar?
[ ] Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (Glashuset)
[ ] Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald (Kalset Mjölk)
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Utslagsfråga:
Namn:
E-post:
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Fokus hållbarhet i Gislaveds kommun
med tema Agenda 2030
Tillsammans med andra aktörer arrangerar Gislaveds kommun
en temavecka med aktiviteter kopplade till FN:s globala mål.
Vi vill inspirera och engagera boende och anställda i kommunen
att arbeta med en hållbar utveckling för framtiden.
Agenda 2030 är ett gemensamt program för att vi medvetet
ska kunna bidra och bli varse om hur vi förhåller oss till vår
närmiljö och omvärld. Bara tillsammans kan vi nå målen.
Hur kan du som individ förhålla dig till vardaglig konsumtion?
På vilket sätt kan teknik utveckla produktionen för att reducera utsläpp?
Vad gör vi för att skydda ekosystem och för att bevara biologisk mångfald?
Vilka förutsättningar har vi för att alla ska få en fullvärdig utbildning?
Hur agerar vi för att alla ska inkluderas i vårt samhälle?
Vilken är agendan för att ställa om till en hållbar energiproduktion?
Vad kan vi göra för att bekämpa klimatförändringar?
Delta i aktiviteterna och upptäck vad vi kan förändra.
Vi behöver börja lokalt för att kunna påverka vår omvärld
– med allas engagemang blir vi starkare!

gislaved.se/fokushallbarhet

