
Miljövänliga Veckan:
Fixa grejen & dela grejen.
28 September 11-15,  Medborgarhuset Eslöv

På Scen

11.00  Naturskyddsföreningen hälsar välkommen
 Verksamhetsledare Arne presenterar naturskyddsföreningen och verksamheten. 

11.30  Vatten i Eslöv - Dåtid, nutid och framtid
 Jonas Johansson, vattenkommunekolog i Eslöv, ger en historisk tillbakablick på vatten i  
 landskapet, berättar om följderna av extremt torra sommaren 2018, spanar in i vatten 
 framtiden och funderar kring vattenhushållning. 

12.00  Humlor och bin
 Visste du att ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och  
 humlor pollinerar? Eslövs kommunekolog Annika Söderman berättar varför man ska  
 skydda bin och humlor och hur man själv gynna pollination om man vill odla sin egen  
 mat.



13.45   Återbruk och minnen med Seema Rosqvist
 Seema Rosqvist delar historier om återbruk och påhittighet.

13.15  Ta vara på det vi har
 Företags-MIX och Studiefrämjandet berätta om olika sätt att nyttja och återbruka.

14.00  Röda Korset second hand berättar
 Röda korset i Eslöv berättar om deras second-hand verksamhet, vikten av att handla  
 second hand och om återbruk.

På plats hela dan

Naturskyddsföreningen Eslöv
 Vi berättar vad som händer i Eslövskretsen och hur du kan engagera dig.

Ta vara på vattnet
 Visste du att varje person i Sverige använder cirka 140 liter vatten per dygn? Att skörda 
 regnvatten är smart, både för att ta vara på det vatten vi har och för att förebyggaöv- 
 ersvämning när det regnar riktigt mycket. VA SYD berättar om olika sätt att, ta tillvara  
 och återanvända vatten. Barn är särskilt välkomna hit!

Lokalt lin
 Förening Skåne Lin   visar hur lin bereds från odling till färdig vara. Prova på att karda  
 lin, och se deras spinnrock in action!

Fixa cykeln!
 Tore Månsson är på plats och visar hur man lätt lagar sin cykel.

Återbrukade kläder med Seema
 Seema Rosqvist visar upp hur hon tar tillvara kläder och gör nytt av gammalt.

Gör din egen vaxduk med bivax!
 Kreativiteket är på plats och lär dig hur du kan göra en bivaxduk som kan användas  
	 istället	för	engångsplast.	Ta	med	dig	ett	tunt	bomullstyg	om	du	har,	annars	finns	det		
 lite material på plats.

Information om återbruk och hållbar konsumtion
 Biblioteket har samlat ihop sina bästa böcker som handlar om hållbar konsumtion,  
 solceller och återbruk. Du kan även låna böckerna på plats.

Fritidsbanken - som ett bibliotek fast för sport- och fritidsutrustning
 Här kan du kostnadsfritt låna sport- och fritidsutrustning i upp till två veckor till en  
 aktiv och rolig fritid.

Gram visar plastfria förpackningar
 Sveriges största förpackningsfria mataffär - Gram - visar hur man som konsument  
 kan handla och lagra varor med återbrukbara behållare. Använd det du redan har hem- 
 ma och slipp släpa hem en massa plastförpackningar som du bara slängs.



Röda korset
 Röda korset i Eslöv berättar om deras second-hand verksamhet, vikten av att handla  
 second hand och om återbruk.

Eslövs kommuns miljöarbete
 Eslövs kommun informerar om miljöarbetet i kommunen och vad som är på gång.

Tillsammans för Biosfärområdet Vombsjösänkan
 Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen och har potential att bli ett 
 nytt biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer. Projektet Tillsammans för biosfärområ 
 det Vombsjösänkan vill möjliggöra för boende, föreningsliv, byalag, företagare och   
 andra verksamma på platsen, att ta initiativ till aktiviteter för att utveckla naturen,  
 kulturen, frilufts- och näringslivet. Vill du bli en del av resan?

Ta vara på det vi har
 Företags-MIX och Studiefrämjandet berättar om olika sätt att nyttja och återbruka

MERAB
 MERAB berättar om sin verksamhet där avfall och återvinning står i centrum.

Sugen på slöjd?
 Lär dig göra nytt av gammalt med återbruksexpert Eva Persson

STORT TACK TILL:

Föreningen SkåneLin 
Seema Rosqvist  

Tore Pålsson 
Eslövs Stadsbibliotek  

Eva Persson

     

      

  


