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Lär dig leva hållbart!
I Kalmarregionen har vi länge vetat att hållbar utveckling är 
avgörande för vår gemensamma framtid. 2013, två år innan 
Förenta Nationernas hållbarhetsmål Agenda 2030 antogs, ska-
pade lokala aktörer Kalmarsundsveckan. Under veckan kan alla 
i regionen – invånare, företag och organisationer – lära sig mer 
om hållbarhet genom föreläsningar, debatter, och fortbildning. 

Den unika Kalmarsundsveckan, som i år arrangeras mellan 28 augusti 
och 1 september, är till för alla som vill inspireras och lära sig mer 
om hållbarhet, och för att öka medvetenheten om vikten av hållbar 
utveckling. Bakom Kalmarsundsveckan står en arbetsgrupp med nio 
olika aktörer som vill bygga en plattform där medborgare, forskare, 
entreprenörer, politiker och anställda möts för att utbyta idéer och 
tankar om vår gemensamma framtid. Varmt välkomna.

Anna Thore, konsult på WSP och en av två projektledare för  
Kalmarsundsveckan
– För att vara attraktiva som partners och arbetsgivare måste alla 
moderna företag och organisationer hålla sig à jour och jobba med 
hållbarhet. Kalmarsundsveckan är en jätteviktig plattform för fort-
bildning av hållbarhetsfrågor. Förutom seminarier och paneldebatter 
skapar vi en mässa på Stortorget där man kan visa upp sitt hållbar-
hetsarbete och ta del av andras. Målet med hela evenemanget är att 
sprida kunskap och på sikt bidra till hållbarhetsmålet Agenda 2030. 
Kalmarsundsveckan håller en mycket hög nivå och i år tar vi ytterliga-
re ett steg.

Ann-Christin Bayard, projektledare Linnéuniversitetet
– Linnéuniversitetet har varit med från start då vi har mycket kunskap 
och forskning kring hållbarhet som vi vill förmedla. Ett lyckat koncept 
redan då var hållbarhetssafarin för skolungdomar i samarbete med 
Kalmar kommun, Kalmar Energi och KSRR och som i år genomförs på 
ett lite annat sätt. Vi visar upp samverkansprojekt kring cirkulär eko-
nomi och wellbeingturism, och genomför en paneldebatt tillsammans 
med Länsförsäkringar Kalmar län om framtidens hälsa. Vi anordnar 

två seminarier, bland annat en pubkväll, i Pukeberg om framtidens 
hållbara mat. På lördagen har vi öppet hus på vårt nya universitets-
område.

Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Kalmar län
– Kalmarsundsveckan är ett jättebra forum där vi kan nätverka och 
bidra till folkbildning. Vår vd Anna Blom informerar om vårt hållbar-
hetsarbete och jag berättar om hållbara städer. På fredagen anordnar 
vi, Kalmar Vatten och Linnéuniversitetet en paneldebatt om fram-
tidens hälsa med bland annat socialminister Lena Hallengren, vår 
innovationschef Niklas Huss och hjärnforskaren Anders Hansen. An-
ders föreläser mycket om vikten av rörelse bland barn och har skrivit 
böckerna Hjärnstark och Skärmhjärnan. I samband med detta lanserar 
vi projektet ”En mobilfri skola” till alla mellan- och högstadieskolor 
i Kalmar län som vi har bjudit in. Blivande och befintliga kunder kan 
även prata med oss i vår monter.

Sara Gripstrand, strateg ekologisk hållbarhet vid Kalmar kommun
– Under Kalmarsundsveckan kan alla invånare kostnadsfritt få ny 
kunskap och inspiration om hur man kan leva och arbeta på ett mer 
hållbart sätt. Det finns något för alla - privatpersoner, företagare och 
tjänstepersoner. För privatpersoner är kunskap om solceller mycket 
efterfrågat. I år har Kal-
mar kommun ett tydligt 
fokus även på de sociala 
bitarna av hållbarhet. Vi 
pratar bland annat om 
trygghet i det offentliga 
rummet. Veckans höjd-
punkt kan vara fredags-
kvällen när Kalmars 
ungdomar grillar våra 
politiker inom områdena 
klimat, HBTQ, tillgäng-
lighet och jämställdhet.

Se hela vårt program och alla gäster på: 

kalmarsundsveckan.se
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