
11.00 –16.00  Marknad med informationsbord och försäljning av ekovaror innergården 
(BYGGHALLEN VID DÅLIGT VÄDER)

  Mat och fika till försäljning av ABC, Reko Deli och INitiativet torget

  Fotoutställning med Louis Eberstål, Svalorna Indien Bangladesh torget

  Cykelskolan visar hur de lär ut cykling innergården

11.00 –12.00  Sticklingsbyte: inlämning av sticklingar. Byte kl 13.00 –14.00 (mer info på plats)  
framsidan (LASTPLATSEN VID DÅLIGT VÄDER)

11.00 –13.00  Vegansk matlagning/Vegan cooking med/with ABC för barn/for kids  
in english lilla teaterns lokal

11.30 –12.15  Arkitekt Christian Wilke, Lunds kommun berättar om Brunnshögsbygget torget

11.30 –12.30  SIDA Alumni berättar om miljörättvisa och globala värdekedjor blåan

12.00 –13.00  ABC/Vi odlar visar sin stadsodling (also in English at 2 pm) innergården
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12.00 –16.00  Vattenhallen Science Centers Experimentexpress Bygg vatten- och vindkraftverk 
med LTH-studenter. för barn framsidan (LASTPLATSEN VID DÅLIGT VÄDER)

12.30 –13.30  Politikerdebatt – Lunds lokalpolitiker pratar hållbarhet  
Passa på att ställa dina frågor till Lunds kommunpolitiker inför valet! 
Moderatorer Alice Andersson, ordf. PUSH Sverige och Tomas Björnsson,  
ordf. Lunds Naturskyddsförening SVARTA LÅDAN

13.00 –13.30  Bruns frisörer berättar om hur och varför de är en grön, certifierad salong 
 vid deras marknadsbord, innergården (BYGGHALLEN VID DÅLIGT VÄDER)

13.00 –14.00  Klädbyte: inlämning av kläder till klädbytet (klädbyte 15.00) vita galleriet

  Stickslingsbyte! Ni som har lämnat sticklingar kan nu botanisera och byta till er 
sticklingar bland de inlämnade. framsidan (LASTPLATSEN VID DÅLIGT VÄDER)

13.00 samling  Ploggingrunda med Hållbart universitet och ABC – motionera genom att jogga 
13.20 avfärd    och samla skräp. Max 5 km, gå eller spring. (Kl 14.00 – bygg konst med 

skräpet!) samling på innergården (LASTPLATSEN VID DÅLIGT VÄDER)

13.00 –14.30  Funkhaus visar instrument byggda av återvunna uttjänta elektroniska apparater 
(konsert med elektronisk musik 14.30) blåan

13.30 –14.30  Hjälp tiggare i Lund berättar om sin verksamhet gråan

14.00 –15.00  ABC/Vi odlar show their urban farm. in english. Även på svenska 12.00 
innergården

14(ca) –15.00  From trash to art med Hållbart universitet/ABC. Skapa konst av skräpet som 
plockades under ploggingen kl 13 innergården (LASTPLATSEN VID DÅLIGT VÄDER)

14.00 –14.30  Hållbart mode som affärsmodell Föreläsning om Slow Fashion/hållbart mode 
och hållbart företagande av Annika Arvidsson från Anrki vita galleriet

14.15 –16.00  Live podcast with Q&A and mingle. Influenced By Nature Podcast interviewing 
Emily Boyd, prof. at Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) 
influenced by nature is a danish podcast about climate change, the environment and biodiversity 
in english • subject to availability svarta lådan

14.30 –15.00  Konsert med Funkhaus – elektronisk musik på instrument byggda av återvunna 
uttjänta elektroniska apparater blåan

14.45 –15.30  Mat, klimat och global rättvisa Föreläsning med Framtidsjorden gråan

15.00 –15.30  Bruns frisörer berättar om hur och varför de är en grön, certifierad salong 
 vid deras marknadsbord, innergården (BYGGHALLEN VID DÅLIGT VÄDER)

15.00 –16.00  Klädbyte! Ni som har lämnat in kläder kan nu byta till er kläder bland de 
inlämnade plaggen. vita galleriet

 Bygg insektshotell för stadens viktiga pollinatörer. Ta gärna med eget material 
om du vill ta med hotellet hem. Build insect hotel. Med ABC  
för barn/for kids • svenska/english innergården (LASTPLATSEN VID DÅLIGT VÄDER)

15.20 –16.00  Silwal Foundation berättar om sitt hållbarhetsarbete i Nepal torget


