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LuND
I veckan, fram till lör-
dag, är det tema håll-
barhet i lund. arrang-
emanget, med en lång 
rad evenemang runt om 
i staden, sätter fokus 
på frågor som hållbar 
konsumtion, klimatför-
ändringar, folkhälsa, 
stadsutveckling och 
naturupplevelser.

Bakom Hållbarhetsveck-
an, som är ett årligt åter-
kommande evenemang, 
står Lunds kommun och 
Lunds universitet. Syftet 
med arrangemanget är att 
föra samman forskning, 
praktik och invånare i en 
mix av olika aktiviteter.

Botaniska trädgården 
är en instans som deltar 
aktivt under hållbarhets-
veckan. Här erbjuds en 
promenad i hållbarhetens 
tecken. Deltagarna får en 
inblick i Botans vardag-
liga arbete mot en hållbar 

framtid. Botan visar till 
exempel hur man håller 
borta ohyra utan gift och 
vad som händer i ett bi-
hotell. En annan fråga som 
besvaras är om en gräs-
klippare går att köra utan 
fossila bränslen. 

Promenaden börjar vid 
växthusets entré. Deltagare 
får en karta och går själva 
slingan.

I Botan finns också ut-
omhusutställningen Ma-
teriality & Aggregattion. 

Här ställs frågor som hur 
vi kan minska konsum-
tion av plast och förhindra 
att plast läcker ut i miljön, 
minska vårt beroende av 
fossila råmaterial, förbättra 
vår användning av resurser 
och öka återvinning och 
återbruk.

– Vi kan använda mer
biobaserad plast. Men vi 
vill komma bort från bil-
den att all plast är dålig. 
Plast behövs men vi ska 
använda den på ett bättre 
sätt, både i produktionen 
och i det dagliga livet, sä-
ger Noomi Egan, projekt-
ledare.

Designern Kajsa Willner 
har tagit fram utställningen 
som har sin utgångspunkt i 
en forskningsrapport från 
Lunds universitet.

I rapporten analyse-
ras fem vägar framåt för 
ett mer hållbart plastsys-
tem: minskad konsumtion, 
ökad återvinning, färre 
typer, biobaserad plast 

och biologiskt nedbrytbar 
plast. Dessa fem vägar sägs 
vara avgörande i omställ-
ningen till en mer hållbar 
framtid.

I Vattenhallen är det 
full aktivitet under veck-
an. Ett exempel är pro-
grampunkten klimatkoda, 
som vänder sig till ung-
domar i högstadiet och 
gymnasiet. De får lära sig 
programmering för mil-
jön.

Vattenhallen erbjuder 
också en fototävling med 
utgångspunkt från FN:s 
globala mål.

Hållbarhetsveckan be-
står av så mycket mer än 
vad som får plats i den 
här artikeln. Det är allt 
från chattar med forskare 
till tävlingar och pop-up 
aktiviteter. Hela program-
met finns att läsa på adress 
www.hallbarhet.lu.se/hall-
barhetsveckan

Joakim Stierna

Späckat schema under 
årets hållbarhetsvecka

Noomi Egan, projektledare, och Johanna Generosi, kommunikatör, jobbar med utställningen Materiality & Aggregattion. 
FoTo: JoAKIM STIErNA

VI KAN ANVäNDA 
MEr BIoBASErAD 
PLAST.

En del av en skolklass från Spyken fick vid middagstid på 
måndagen en lektion om hållbarhet.

Promenaden under hållsbarhetsveckan börjar vid ingången 
till växthusen. Här finns en karta och faktablad att hämta.




