
Hållbarhetssafari  
– ett hav av möjligheter
Vill du vara med och se den framtida Östersjön? Kom då med och 
titta på ett axplock av allt som händer i Kalmarsundsregionen! 
Fokus ligger på blå tillväxt, klimatåtgärder, hållbarhet och kretslopp.

Torsdag 3 september 

Buss för båda rutterna lämnar Stortorget kl. 9:30 och kl. 13:30.
Om du väljer egen transport: gå in på vår hemsida för reseschema. 
Safarin är kostnadsfri och vid musselodlingen så bjuder vi på ekologisk korv.
Föranmäl dig senast den 24 augusti.
Anmälan är bindande. Obs en rutt kan ställas in om det är för få anmälda.

Vägvisning, anmälan och mer information hittar du på www.kalmar.se/hallbarhetssafari
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Lördag 5 september 

Buss för båda rutterna lämnar Stortorget kl. 9:30 och kl. 13:30.
Om du väljer egen transport: gå in på vår hemsida för reseschema. 
Safarin är kostnadsfri och vid musselodlingen så bjuder vi på ekologisk korv.
Föranmäl dig senast den 24 augusti.
Anmälan är bindande. Obs en rutt kan ställas in om det är för få anmälda.

Vägvisning, anmälan och mer information hittar du på www.kalmar.se/hallbarhetssafari

Hållbarhetssafari  
– ett hav av möjligheter
Vill du vara med och se den framtida Östersjön? Följ med på en familje-
fest i vattnets tecken! Prova på olika vattenaktiviteter, följ med i båten 
ut till en av Kalmarsunds musselodlingar. Lär dig mer om havet och 
varför det är så viktigt för oss och njut av en dag i solen, vid vattnet!
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