Hållbarhetsveckan
Ett samarbete mellan Nybro, Emmaboda
och Torsås kommuner

Nybros aktiviteter
22 SEPTEMBER

17 SEPTEMBER

Villamässan Kristallen Nybro kl. 10.00-15.00

Lunchscen Garderobsplanering - Café Hos Oss kl 12.00

Kom och besök Villamässan i Nybro! En mässa full med utställare som ger tid tips
och idéer om allt från solceller till återbruk.

Studieförbundet Vuxenskolan anordnar Lunchscen på Café Hos Oss kl 12.00. Låt dig
inspireras av Josefine Linehag som är stilkonsult, garderobsplanerare,
personal shopper och frisör. Hon kommer och visar hur man hittar och framhäver sin
personliga stil. Att känna dig stilsäker gör att du enklare kan handla på
secondhand och gör inga “rea-klipp” som blir hängande i garderoben. Det blir både
hållbart och klimatsmart. Anmälan hos studieförbundet. Kostnad 130 kr.

Blandade aktiviteter på Torget i Nybro kl. 10.00-14.00
Nybro musikkår och Nybro Drill. Kalmar länstrafik berättar om hur du bäst åker
kollektivt i länet. FTI upplyser om återvinning av förpackningar.
Nybro kommun informerar om bland annat kommunens utveckling och cykelvägar.

Kom och lyssna när Glada bokens orkester från Bokens dagliga sysselsättning
spelar och sjunger.

21 SEPTEMBER

Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner gör en
gemensamsatsning för att visa upp vårt hållbarhetsarbete.

Vi vill
inspirera
alla!

Är du invånare, besökare eller företagare? Välkommen att delta på
våra aktiviteter! Alla aktiviteter som kommunerna genomför är gratis.
För mer information och eventuell anmälan gå in på respektive kommuns hemsida.

Spelning med Glada bokens orkester, Pukeberg kl 14.00

Öppet hus med plantbyte på Studieförbundet Vuxenskolan
Studieförbundet håller även flera föreläsningar samma dag.
Anmälan krävs samt att avgift tas för samtliga föreläsningar, se hemsidan.
Kl. 10.00 Permakultur och täckodling ca 45 min
Kl. 11.00 Vermikultur/maskkompost ca 30 min
Kl .13.00 Varm och kallkompost ca 30 min
Kl. 14.00 Bokashi ca 20 min,
Kl. 18.00 Svampföreläsning 2.15 h

Emmabodas aktiviteter
18 SEPTEMBER

23 SEPTEMBER

Familjeaktivitet vid ER-sjön kl. 10.00-12.00

Varje droppe räknas! Xylem kl 9.30-13.00

Kom och möt representanter för Xylem, Emmaboda kommun och Bokbussen.
Ta del av information från våra verksamheter samt kring hållbarhet, jämställdhet,
Agenda 2030 och gå vår tipspromenad med frågor och priser för både barn och vuxna.
Vi bjuder på fika så långt det räcker!

Cirkulär, hållbar vattenhantering i industriell tillverkning. Studiebesök på Xylem, bl.a.
demo av nytt reningsverk för dagvatten och processvatten som renas till nytt processvatten med dricksvattenkvalitet. Begränsat antal platser. Emmaboda kommun bjuder på
lunch. Anmälan senast den 16 september till naringslivsservice@emmaboda.se.
25 SEPTEMBER

Tipspromenad med hållbarhetstema - Start vid kommunens
besökscentra kl. 9.00-13.00
I samarbete med Korpen. Anmälningsavgift 50:-

Torsås aktiviteter
18 SEPTEMBER

Gemensamma aktiviteter
17 SEPTEMBER

Föreläsning - Framtiden i våra händer med
Isabelle McAllister. Kristallen Nybro kl. 13.00

En föreläsning om hållbarhet, om hur du ska tänka kring
renovering och konsumtion ur ett klimatperspektiv.
Anmälan. krävs för digitalt deltagande.

Hållbarhetsresa - Din resa kan börja i Torsås,
Emmaboda eller i Nybro kl. 9.15-14.30

Bussen tar dig till Svartbäcksmåla. Sedan besöker vi tillsammans tre platser i Nybro för
att se hur kommunen jobbar med att skapa bättre förutsättningar för
våra vilda pollinatörer. Vi åker gemensam buss därför behövs anmälan.
Ett perfekt tillfälle för att få inspiration, ökad kunskap och tips om
pollinerande insekter och vilka åtgärder som går att göra hemma i
sin egen trädgård. Anmälan.
19 SEPTEMBER

Kvällsföreläsning - I huvudet på en tonåring med Mia Börjesson.
Emmaboda Folkets Hus kl.18.00
Mia är socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar
och deras närstående. Boka in ett inspirerande föredrag kring hur vi kan
skapa ett bra självförtroende hos de unga och hos oss själva som föräldrar.
Se föreläsningen på plats i Emmaboda, i Torsås via länk eller
hemma på webben. Anmälan.

22 SEPTEMBER

En guidad visning av en våtmark i Videbäcksmåla kl. 10.00

Fladdermusvandring på Ödet.- Samling vid kyrkans parkering kl.19.30-20.30

Genom att hålla kvar vatten i den skapade våtmarken bidrar den till att fördröja
uttorkning av våra vattendrag högt upp i systemet. Evenemanget är ett samarbete mellan
kommunen, Vattenrådet och Kustmiljögruppen. Vi bjuder på fika! Anmälan.

Invigning av Arbetslivscentrum kl. 14.00-18.00

Pepdagen med Fritidsbanken - Sahara aktivitetsområde kl 10.00-14.00
20 SEPTEMBER

Föreläsning - Att leva med elbil i vardagen.
Digital föreläsning kl. 18.30-19.30
Utbudet av helelektriska bilar blir bara större och för många
har elbilen nu blivit ett tillgängligt alternativ vid köp av ny bil.
Många kan dock bli avskräckta av att höra om problem som
krångel med laddning och sämre räckvidd på vintern men hur
stora upplevs egentligen sådana problem i vardagen? Anmälan.
22 SEPTEMBER

Näringslivsdag Torsås och Nybro kl 9.30-13.00
En inspirerande förmiddag med hållbarheten som ”gröna” tråden.
Lyssna på hållbarhetstränder som Henrik-Larsson-Broman lyfter
fram och på tre lokala företag om deras hållbarhetsarbete. EdTech
Studios, Farmerrain samt Örsjö belysning. Anmälan.

Föreläsning - Att spara hållbart. Nybro Stora Hotellet kl 18.30
Hur kan du spara hållbart för dig, dina barn eller barnbarn?
Karin Sjöblom är 87 år och började spara på gymnasiet då hon
ick aktier i ett tryckeriföretag. Idag är hon utbildare och föreläsare
hos Aktiespararna. Se föreläsningen på plats i Nybro på
Stora hotellet, i Torsås via länk eller
hemma på datorn. Anmälan.

En dag då rörelseglädje och kunskap om ett hälsosamt liv står i fokus. En chans för barn,
unga och vuxna att uppleva rörelseglädje i olika former, allt ifrån dans, lek, friluftsliv och
idrott. Fritidsbanken är på plats med fritidsartiklar och ger möjlighet att prova på olika
idrotter och aktiviteter, tillsammans med föreningar och andra aktörer.

Följ med Pelle Magnusson en runda i skymningen för att se nattlivet på ödet. Anmälan.

Vågen håller öppet hus med invigning av socialnämndens ordförande Emöke Bokor och
socialchef Johanna Fors.

Konsumentrådgivning på biblioteket kl. 14.30-16.30
Hur ska man tänka som konsument?
24 SEPTEMBER

Run of hope -Sjöslätten i Bergkvara kl. 10.00-12.00
Spring och delta i kampen mot barncancer. Arr. BAIF.

20 SEPTEMBER

Workshop - Riktlinjer för arkitektur. Torskolans matsal kl. 17.30-ca 19.30

Gestaltningen av den miljö vi lever i påverkar vår hälsa, vårt sociala sammanhang och
våra möjligheter till ett gott liv. Inför framtagandet av riktlinjerna kommer en workshop
att hållas och du är välkommen att delta och ge dina idéer! Vi bjuder på fika! Anmälan.
21 SEPTEMBER

Kulturvandring - I sjöfartens spår. Samling Fias backe kl. 10.00
Med Mikael Helgesson. Fika till självkostnadspris. Anmälan till biblioteket, senast 19/9.

Glada bokens orkester - Mjölnersalongen kl. 14.00
Orkestern som utgår från Bokens dagliga verksamhet i Nybro.

Invigning av utställning ”Spot on - Handelsplatsen och skeppbyggeriorten
Bergkvara”. Sjöfartsmuseet, Bergkvara kl. 11.00
Tema trädgård på Olssonska gården kl. 11.00-15.00

Välkommen att köpa en fika, eller varför inte några växter eller lokala produkter!

Omställning av trädgård #torsåssurrar- Segelsömmarvägen
Ragnarbo kl. 11.00-13.00

En bostadsrättsförening ställer om i trädgården för att gynna den biologiska mångfalden.
Vi skapar en blomsteräng och sandbank med bihotell.
HELA VECKAN

Handla lokalt-veckan 17-25/9
Torsås handel & service.

Kommunen lagar hållbar mat i sina bespisningar
Vill du hänga med och ta del av recepten?
Läs mer på: www.torsas.se/matsedel.

Välkommen!

