Här finns en
sammanställning av 2016
års Framtidsvecka

Keep
my
ear th
clean

Den enda tid du kan påverka är framtiden.
Se till att den blir hållbar!
DEN FEMTE FRAMTIDSVECKAN

är till ända och närmare 300 arrangemang har ägt rum mellan

den 1 och 9 oktober. Skördemarknader och utställningar har blandats med diskussioner om
maten vi äter, återvinning och seminarier om solenergi, kemikalierna i våra badrumsskåp.
Tillsammans har vi bjudit in länets invånare till våra hållbara initiativ. Tack för ert fantastiska
arbete!
Framtidsveckan är ett smörgåsbord av aktiviteter som vi bjuder länets invånare på. Men lika
mycket är det ett bevis för oss själva och för myndigheter att vi är många som tar arbetet med
hållbar utveckling på allvar.
Vår gemensamma webbplattform är orebrolan.framtidsveckan.net, men var och en står för sina
egna arrangemang. Några hjälper till centralt med samordningen men det mesta sker lokalt
där kunskapen om människors intressen, var de möts och hur de nås finns.
Av erfarenhet vet vi att man inte alltid tänker på sin verksamhet som en del i arbetet för
ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt hållbart samhälle. Omställningsarbetet kan vara att ordna
en samlingsplats och aktiviteter i lokalsamhället, begagnatsidor via Facebook, samordna
småföretagare så de lättare kan nå ut till närsamhället eller ordna skogsmulleaktiviteter för
barnen. Den mångfalden synliggör vi under veckan – både för oss själva och för alla andra!

ROS – Regional Omställning i Samverkan

Några aktiviteter tjuvstartade och hölls dagarna
före Framtidsveckan
Tisdag 27 september
Så räddar solen världen
Johan Ehrenberg journalist, författare, debattör och företagare pratar solel. Johan Ehrenbergs tidning ETC
fyller 40 år men vad hände de här åren. Utifrån sin nya bok Falska minnen tar Johan upp 4 grundförändringar som skapat problemen vi står inför. Linde Energi ger kort information om solcellspaket för privatbostäder.
Församlingshemmet, Lindesberg
Solel i Lindesberg
Sofie Semstrand, 070-659 56 91, epost@solelilindesberg.se
Torsdag 29 september
Lönsamma affärer på solel – visst är det möjligt!
Hur kan solel bli en del i ditt företags affärsstrategi och hållbarhetsarbete? Möjlighet kommer finnas att
diskutera vilka affärsmodeller som kan passa ditt företags förutsättningar bäst. Seminarie om projektet
Framtidens solel i Östra Mellansverige som drivs av Region Örebro län. Fokus kommer ligga att på att ge
olika exempel på hur man göra affärer kring solel, där samarbetet mellan Klövern och WSP kommer vara
ett exempel.
WSP, Örebro
Region Örebro län
Dag Lundblad, 019-602 63 29, dag.lundblad@regionorebrolan.se
Torsdag 29 september
En kväll med Johan Ehrenberg
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar tillsammans en kväll
med ett angeläget samtal. Det är Johan Ehrenberg som åker ut på turné, och vi har bokat in honom för ett
stopp i Örebro i vår serie av samtal vi kallar Café Grön.
Rosengrens Skafferi, Örebro
Miljöpartiet, Studieförbundet Vuxenskolan
Fredrik Welander, 076-551 68 73, fredrik.welander@mp.se

Utställningar under Framtidsveckan
Under veckan har biblioteken i länet engagerat sig med bokbord för både vuxna och barn om miljö,
sopsortering, odling mm. De informerade också om Miljövänliga veckans kampanj: Fräsch på riktigt
vad gömmer sig i badrumsskåpet?
Biblioteken i sig är en tydlig hållbar institution. Här kan vi låna böcker istället för att köpa. En del
bibliotek har också börjat med att samla in frön, fröbibliotek. Utvecklingen fortsätter och att låna
borrmaskin eller annan sällannyttjad sak kommer starkt.

Markering för aktiviteter som förekom flera gånger under Framtidsveckan

Lördag 1 oktober
Information om återbruk och återvinning

På plats finns bland annat Myrona, Röda Korset, Bra och Begagnat och Ragnsells.
Återvinningscentralen, Hallsberg
Sydnärkes Kommunalförbund
Titti Jansson, 076-144 35 00, titti.jansson@kf.sydnarke.se
Åsbro förr och nu – fotoutställning

Sammanställd av Owe Edetun.
Stationshuset, Åsbro
Åsbro Intresseförening
Anne Helgesson, 0707-13 13 38, anne.helgesson.orberga@gmail.com
Bytardag med vintertema

Försäljning av leksaker, barnkläder, med mera.
Närlundaskolans matsal, Askersund
Frivilliga mammor
Caroline Johansson, bytardag.askersund@gmail.com
Fräsch på riktigt

Naturskyddsföreningen berättar om kampanjen ”Fräsch på riktigt – vad gömmer sig i badrumsskåpet?”. Höstmarknad.
Växthuset, Kyrkogatan, Kumla
Naturskyddsföreningen Kumla
Ingalill Teljå, 019-57 89 62, telja@telia.com
Klädbytardag

Ett socialt företag som ägnar sig åt redesign, sytjänster, städ- och trädgårdsuppdrag och ekologisk odling.
BIIA Linde ReDesign
Margaretha Garp, 070-284 82 54, lindesberg@biia.se
Loppisar i hela Åsbro

Privatpersoner ordnar loppisar hemma hos sig själva.
Här och där i Åsbro
Åsbro Intresseförening
Anne Helgesson, 0707-13 13 38, anne.helgesson.orberga@gmail.com
Skogsvandring med skogskonsulent

Fokus på trädsjukdomar och god miljöhänsyn. Monica Pettersson på Skogsstyrelsen medverkar. Tag med fika och kläder efter väder.
Norvalla idrottsplats
Naturskyddsföreningen i Nora
Erik Borg, 070-309 98 68, borg.skrekarhyttan@gmail.com
Skördemarknad och servering

Alla är välkomna att köpa och sälja.
Stationshuset, Åsbro
Åsbro Intresseförening
Anne Helgesson, 0707-13 13 38, anne.helgesson.orberga@gmail.com
Svampvandring

Bosse leder två svampvandringar under dagen.
Himmerslund
Emma Hansdotter, 070-453 83 33, emmahansdotter@gmail.com
Konstutställning

Vilken världsbild!
Föreningarnas hus, Örebro
Kajsa Grebäck

Konstutställning

Elever från Örebro konstskola ställer ut verk längs konststigen på Himmerslund. En del verk kan bara ses i dagsljus medan andra
verk får en ny dimension av liv med mörkrets inträde.
Himmerslund
Emma Hansdotter, 070-453 83 33, emmahansdotter@gmail.com
Skördemarknad med återbruk

Alla som vill visa upp och sälja något egenodlat, lokalproducerat eller förädlat i matväg är välkomna. I år finns också ett återbrukstema med möjlighet att sälja kläder, leksaker och andra saker som är värda ett nytt liv i någon annans hem.
Järle station
Järle byalag och Hållbara Järle
Lasse Carlsson, 070-534 49 49, lc.jerle@telia.com
Trädgårdsbeskärning med Susanne

Äppelträden i Ewa Overmeers trädgård är i behov av skötsel. Susanne Eriksson, diplomerad trädbeskärare, ger tips och råd.
Overmeers trädgård, Ingelstavägen 12, Vintrosa
Latorps byalag, Naturskyddsföreningen
Ewa Overmeer, 070-665 27 55, ordf@latorpsbyalag.se
Tysslingen – en sjö i förändring

Välkommen till en dag om fåglar, natur och människor. En dag om sjön Tysslingens resa tillbaka till en öppen, fågelrik slättsjö.
Öppnande av den nya utställningen om Tysslingens natur och kulturhistoria. Prova att skåda fågel med hjälp av vana fågelskådare.
Följ med på en guidad tur där du får veta mer om restaureringen, områdets naturvärden och hur de sköts.
Tysslingesjön, Rånnesta
Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen i Örebro län
Elisabeth Karlsson, Michael Andersson, 010-224 80 00, michael.andersson@lansstyrelsen.se
Ekofika och ekologiska produkter

Lilla Odenboden säljer ekologiska matvaror, rengöringsprodukter, presentartiklar med mera. Ekologiska bovetepannkakor med matig fyllning och finns att köpa. Bytesbod där man kan byta grejer utan kostnad. Omställning Östernärke informerar om kommande aktiviteter.
Himmerslund
Emma Hansdotter, 070-453 83 33, emmahansdotter@gmail.com
Vad får man göra och vad får man inte göra i naturen?

En tur i Markaskogen där du bland annat får lära om allemansrätten. Guidningen riktar sig särskilt till dig som är ny i Sverige.
Guider är Adil Sadiku och Antonios Hanna som kan guida på svenska, syrianska, engelska, arabiska och albanska.
Busshållplatsen Rundstigen, Örebro
Tomas Bergkvist, 019-21 62 30
Rundtur i skogsträdgården och nötlunden

Emma guidar och delar med sig av sina erfarenheter av den unga skogsträdgården och nötlunden.
Himmerslund
Emma Hansdotter, 070-453 83 33, emmahansdotter@gmail.com
Öppen scen där det oväntade får plats

Vi bjuder in alla fina människor till en kväll där det oväntade får ta plats. Scenen i ladan är öppen för alla.
Himmerslund
Emma Hansdotter, 070-453 83 33, emmahansdotter@gmail.com
Björkhults Loppis

En secondhand-butik med halvantikt och retro. Begagnade saker från 70-talet och äldre.
Loppistanten
Bims Isaksson, 070-351 30 85, bjorkhultsloppis@hotmail.com
Konstutställning med bin i fokus

Konstnären, författaren och biodlaren Maria Holmberg har öppet hus, visar konst och säljer honung och bok med bin i fokus.
Atelje Ljungby
Maria Holmberg, 070-335 43 41, maria.holmberg@holmbergskonst.se

Söndag 2 oktober
Tipspromenad

Vid målet av promenaden bjuds det på kaffe, saft och dopp.
Bolist / EM-Möbler, Kvarnbergsvägen 2, Degerfors
Korpen Degerfors
Joakim Olsson, 076-784 05 34, degerfors.korpen@telia.com
Solkraft

Vi visar upp solkraftverket på Östansjö Trädgård.
Östansjö Trädgård
Solkraft i Viby AB
Per Halldin, 0768-91 03 40, per.halldin@karkulla.se
Café med andras bullar

Vi äger ett torp, som vi renoverat under många år. Nu är frågan, hur kan vi fylla torpet med liv och möten mellan människor? Vi
öppnar torpet för att mötas, fika, prata framtidsfrågor och fundera på hur torpet kan skapa nya möjligheter.
Är ni nyfikna på byggnadsvård, timring, handhyvling och ett mindre sågverk. Mattias Jonsson finns på plats i ladan och kan visa och
berätta om sin verksamhet.
Starketorp, Askersund
Åsa Wistrand, 072-546 01 05, asa.wistrand@gmail.com
Hållbara Latorp bjuder in till snack och fika

Välkommen till vår omställningsgrupp och se vad vi gjort och gör. Kanske vill du också vara med och dela tid, kunskap och
allehanda överskott? Johan Röjler, skrinnare och fystränare, kommer ut till oss och berättar om nyttan med att göra smoothies av div
gröna växtdelar och låter oss provsmaka.
Skölds torp, Latorp
Latorps byalag
Ewa Overmeer, 070-665 27 55, ordf@latorpsbyalag.se
Giftminimera din vardag

Sara Johansson, föreläsare och bloggare, berättar om de skadliga kemikalier som vi alla utsätts för i vår vardag och som kan bidra till
att försämra vår nuvarande och framtida hälsa.
Järlegården
Järle Byalag, Hållbara Järle
Lasse Carlsson, 070-534 49 49, lc.jerle@telia.com
Konsert med Clownen Raimondo

Raimondo ska ge en konsert på miniatyrviolin, men det kommer hela tiden något emellan. Han fastnar, tingen får eget liv.
Karlskoga Bibliotek
Karlskoga Kommun
Tobias Svensson, 072-247 99 18, tobias.svensson.kga@folkbildning.net
Vernissage – Under Visning

Vernissage. Örebro Konstskolas lärare visar utställningen ”Under Visning”.
Galleri O, Odensbacken
Bertil Andersson, 070-298 50 01, bertil@prostaff.se
Tipspromenad med motionsbingo

Utgår från Tant Grön och fortsätter utmed Vintrosa naturstig. Tipsfrågorna finns för både vuxna och barn. En del frågor på temat
hållbar utveckling.
Tant Grön
Lions Club Kilsbergen
Lars-Eric Jacobsson, 070-826 15 84, webmaster@lionskilsbergen

Klimatsmart matlagning

Måndag 3 oktober
Fotoutställningen ”Svenska Norgebilder”

Fem fotografer som har rest och fotograferat på olika platser i Norge. Fotograferna i denna samlingsutställning heter Klara Törnkvist,
Torbjörn Lorin, Peter Fallberg, Christer Sjöberg och Lars Borgström. Vårt café kommer att vara öppet hela dagen och Länsstyrelsen
informerar i vår föreläsningssal.
Rånnesta, Tysslingesjön
Tysslinge, info@tysslingen.nu
Ekologisk lunch

Tegelbruket
Liv Andersen, 019-19 27 56, liv.andersen@sensus.se
Framtidsveckan invigs

Två föreställningar av ’Moder Jord – för god att kolsyras’, en klimatshow av och med koldioxidbantaren Staffan Lindberg.
Sång av elever från Karl Johans skola.
Tegelbruket, Örebro
Sensus, Örebro kommun, Tegelbruket.
Liv Andersen, 019-19 27 56, liv.andersen@sensus.se
Minimässa med ekologiska företag

Utställare kommer att finnas vid restaurangen och utanför multihallen i Tegelbruket.
Tegelbruket, Örebro
Sensus
Liv Andersen, 019-19 27 56, liv.andersen@sensus.se
Moder Jord – för god att kolsyras

En klimatshow av och med koldioxidbantaren Staffan Lindberg.
Tegelbruket, Örebro
Sensus
Liv Andersen, 019-19 27 56, liv.andersen@sensus.se

Dagens frukt eller grönsak

Varje dag säljer vi en frukt eller en grönsak till förmånligt pris.
Ekobutiken i Stadsträdgården, Örebro
Matilda Löfström , 070-231-83-19, post@ekobutikerna.com
Språkcafé om allemansrätten

Språkcaféet gästas av Hans Jansson, vice ordförande i Karlskoga Naturskyddsförening. Hans Jansson kommer att berätta om
allemansrätten och vikten av att vårda den!
Karlskoga Bibliotek
ABF
Annelie Jansson, 070-297 65 75, annelie.m.jansson@abf.se
Gör din egen deo

Delta i workshop och gör deo som är fri från farliga ämnen.
Föreningarnas Hus, Örebro
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet
Sarah Nilsson, 073-680 81 81, sarah.m.nilsson@gmail.com
Biodling – forskningsläget idag

Medverkan av Bert Thrybom som föreläser om VSH-bin, det nya projektet med inhemskt material.
Karlslunds Motionscentral
Örebro Biodlareförening
Git Welamsson, 073-872 38 03, gits.post@gmail.com
Invigning av Framtidsveckan

Invigningstalare är Karlskoga kommunfullmäktiges ordförande Anders Ohlsson.
Karlskoga Bibliotek
Möckelnföreningarna
Emil Lundkvist, 070-202 13 35, emil.lundkvist@folkbildning.net
Föreläsning om mat

Johanna Björklund, Örebro universitet, föreläser om kan vi äta för en hållbar framtid?
Karlskoga Bibliotek
Studiefrämjandet
Susanne Eriksson, 070-422 59 43, susanne.eriksson@studieframjandet.se
Återbruksrea på konsthantverk

EVA-Kooperativets secondhand-butik, har rea på konsthantverk som tillverkats av återanvänt material.
EVA-Kooperativet, Östra Vintergatan 104, Örebro
Maria Holm, 070-092 02 52, info@evakooperativet.se

Klimatshow av och med
koldioxidbantaren Staffan Lindberg

Tisdag 4 oktober
Energirådgivning

Energi- och klimatrådgivaren i Lekebergs kommun informerar om förnybara energikällor 0ch ger råd hur man kan minska sin
energiförbrukning.
Sannamarken
Lekebergs Kommun
Thomas Giege, 0582-68 51 90, thomas.giege@hallsberg.se
Septembersalong

EVA-Kooperativets mediagrupp ställer ut bildkonst.
Kulturhuset, Järnvägsgatan 8, Örebro
EVA-Kooperativet
Urban Århammar, 0722-52 69 64 media@evakooperativet.se
Kommunens miljöarbete, hur går det?

Lisa Lennartsson berättar om Askersunds kommuns miljömål och miljöarbete för att bli en bättre kommun att bo i.
ABF Askersund
Lotta Dohn, 076-41 11 400
Återbruksbutik och kafé

Återbruket tar tacksamt emot sådant som du inte använder längre.
Gropen
Västafrikahjälpen
Anne-Marie Nilsson, 070-553 74 97, k.annemarie.nilsson@gmail.com
Hur får vi mat på bordet i framtiden?

Föreläsning med Jonas Wangsten. Efter föreläsningen bjuder vi in politiker i Karlskoga kommun till ett öppet panelsamtal under
ledning av Niklas Högberg.
Karlskoga Bibliotek
ABF
Annelie Jansson, 070-297 65 75, annelie.m.jansson@abf.se
Odling av ätliga växter i hyreshusområde

Guidning av odling och samhörighet i hyreshusområde.
Lekpark, Björkhyttevägen 95c, Lindesberg
Naturskyddsföreningen Lindesberg
Jens Råberg, 073-848 06 72
Att komma hem – en film om demens

Efteråt finns tid för frågor och reflektioner. Kommunens minnesteam är på plats.
Karlskoga lasarett
Örebro Läns Idrottsförbund
Helena Frisk Wesström
Fräsch på riktigt – vad finns i badrumskåpet?

Det finns massvis med ämnen, symboler och några riktiga märkningar i hyllorna med schampo, hudkräm och deo. Sarah Nilsson,
biolog med inriktning mot kemikalier, berättar om vad produkterna som vi smetar på våra kroppar innehåller.
Café Slottspigorna, Nora
Kajsa Grebäck, 072-546 01 06, kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Katarina Johansson

Temakväll om Barnkonventionen

Barnkonventionen kommer att bli svensk lag 2018 och vi är övertygade om att detta gör att fler barn kommer att få sina rättigheter
tillgodosedda. Välkommen till en temakväll där ni får information och tillfälle att diskutera. Johanna Nilsson och Anna Jönsson,
verksamhetsutvecklare Rädda Barnen medverkar
Föreningarnas hus, Örebro
Rädda Barnen, Örebro Föreningsråd
Margareta Stenström, margareta.stenstrom@tele2.se
Hur kan vi minimera kemikalierna i vardagen?

Sara Johansson, föreläsare och bloggare, berättar om de skadliga kemikalier som vi alla utsätts för i vår vardag och som kan bidra till
att försämra vår nuvarande och framtida hälsa. Det finns massor man kan göra för att skydda sig själv, sina barn och vår planet från
skadliga kemikalier i vår vardag.
Naturskyddsföreningen Kumla
Ingalill Teljå, 019-57 89 62, telja@telia.com
Giftminimera din vardag

Skadliga kemikalier i vår vardag. Var finns de? Sara Johansson, föreläsare och bloggare, föreläser om de skadliga kemikalier som vi
alla utsätts för i vår vardag. Sara ger konkreta tips på hur man kan gå tillväga för att drastiskt minska ned på de skadliga kemikalierna i vår vardag.
Biblioteket Kumla
Naturskyddsföreningen Kumla
Ingalill Teljå
Stadsodling i Kumla

Kom och lyssna på Tomas Hjort som jobbar med samordningen av stadsodling i Örebro. Drömmer du om att odla dina egna
grönsaker och bär fast du bor i stan? Här får du tips på vad du kan odla på liten yta, vad du ska tänka på när det gäller skötsel, hur
du planterar och hur du odlar klimatsmart. Föreläsningen bygger på Ulrika Flodin Furås prisbelönta bok ”Gatsmart Odling”.
Växthuset Kumla
ABF och Möjligheternas Växthus
Anna Sunneteg, 0582-13128, anna.sunneteg@abf.se

Onsdag 5 oktober
Återvinning

Information om matavfallsinsamling och återvinning.
Återbruket Tur & Retur
Sydnärkes Kommunalförbund
Titti Jansson, 076-144 35 00, titti.jansson@kf.sydnarke.se
Livet i bikupan

Maria Hernfridsson, lärare på folkhögskolan, berättar om sin egen biodling. Vi får följa vägen till honung och livet i bikupan.
Hällefors Folkhögskola
Maria Hernfridsson, 070-643 9133, folkis@folkbildning.net
Solceller – framtidens energikälla

Prata solceller med den nyfikne och intresserade.
Lindesbergs bibliotek
Bergslagens miljö- och byggförvaltning
Mats Brengdahl, 0581-817 31, mats.brengdahl@bmb.se
Gör egen kroppssalva och deo

Här får du chans att lära dig göra egna kroppssalvor, ringblomssalva och deodorant.
Studiefrämjandet, Kumla
Naturskyddsföreningen Kumla, Studiefrämjandet
Ingalill Teljå, 019-57 89 62,telja@telia.com
Bli en gatsmart odlare du också!

Drömmer du om att odla dina egna grönsaker och bär fast du bor i lägenhet? Kom och träffa Tomas Hjort som berättar om hur du
odlar mat på en liten yta.
Karlskoga Bibliotek
ABF
Tomas Hjort, 070-601 84 54, tomas.hjort@abf.se
Kemikalier i badrumsskåpet

Therese Birath går också under namnet ”Good enough Tess” och finns på bl.a Instagram. Therese är kemist, brinner för (och utbildar i) Giftfri förskola. Driver företaget Kemikalieklok (kemikalieklok.nu) och är väldigt intresserad av vardagskemikalier och deras
påverkan på oss och naturen. Hon har under två års tid testat sig fram med olika hud- och hårvårdsprodukter som är snälla ur både
hälso- och miljöperspektiv. Föreläsningen består av en kort nulägesanalys (vad är farligt och på vilket sätt). Handfasta tips för att få
ner kemikalieexponeringen från produkterna i badrumsskåpet. Kort introduktion till no poo och ett par DIY-tips
Sjöängen, Askersund
Naturskyddsföreningen Askersund
Ellen Hjelm, 076-109 38 58, hjelmisen@hotmail.com
FNs globala mål för hållbar utveckling – på vilket sätt gäller det oss i Karlskoga?

Föreläsare Nikolas Demetriades kommer pratar om hållbar utveckling och globala mål och på vilket sätt det gäller oss i Karlskoga.
Karlskoga Bibliotek
Bilda Studieförbund
Nikolas Demetriades, nikolas.demetriades@bilda.nu
Gör din egen hudkräm

Kom och se hur man gör egen ringblomssalva och testa att göra din egen deodorant
Studiefrämjandet, Kumla
Naturskyddsföreningen Kumla
Barbro Johansson, 070-649 21 90

Henrik Hallgren

Kajsa Grebäck

Pella Thiel

Seminarium: Naturens rättigheter – nu är det dags!

Pella Thiel och Henrik Hallgren från ’End Ecocide Sweden’ och ’Lodyn’ deltog i våras i en FN-ledd dialogprocess för naturens rättigheter under rubriken ”Harmony with Nature”. Fokus var att hitta sätt att omskapa system för mänsklig styrning så att de utgår ifrån
att Jorden, inte människan, är i centrum. Efter föredragningen följer samtal med Pella och Henrik.
Tegelbruket, Örebro
Naturskyddsföreningen
Kajsa Grebäck, 072-54 60 106, kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Torsdag 6 oktober
Seminarium – Friluftsliv och naturturism

Aktörer inom friluftsliv och naturturism och boendeanläggningar på landsbygden i Örebro län möts och utbyter erfarenheter.
City Konferenscenter, Örebro
Länsstyrelsen i Örebro län, Karlskoga kommun, Region Örebro län, Sveaskog
Ulf Sandström, 010-224 87 84, ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se
Förebygg fallolyckor med rätt balans i mat, motion och mediciner

Årets nationella kampanj heter ”Balansera mera” – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen.
Tegelbruket, Örebro
Region Örebro län
Margit Gehrke Flyckt, 019-602 63 07, margit.gehrke-flyckt@regionorebrolan.se
Ta hand om ditt hus – spara energi och pengar

Ett samtal för att minska din energianvändning.
Frövi Bibliotek
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning
Mats Brengdahl, 0581-817 31, mats.brengdahl@bmb.se
Biodling

Chelsea Lööw introducerar dig till sina bin och inspirerar förhoppningsvis dig till att ha egna bikupor.
Karlskoga Bibliotek
ABF
Jennie Åkerlind, 072-544 20 90, jennie.akerlind@abf.se
Bygg bihotell och besök permakultur i Framtidsträdgården

Vi bygger ett kreativt insektshotell och visar Framtidsträdgården.
Framtidsträdgården, Örebro
Anna-Maria Hellner, 070-240 01 22, annamaria.hellner@gmail.com
Miljömärkning och Coops ekologiska sortiment

Naturskyddsföreningen informerar om olika märkningar och visar sitt sortiment. Coop bjuder på något ekologiskt att tugga på.
Coop, Garphyttan
Marina Kahlin, 010-741 40 90, garphyttan.bc@coop.se
Solceller, framtidens energikälla

Prata solceller med den nyfikne och intresserade.
Ljusnarsbergs Bibliotek
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning
Magnus Reidén, 0581-812 34, magnus.reiden@bmb.se
Miljöarbetet i Laxå kommun

Vi visar en av kommunens elbilar. Laxå vatten ger en utställning och ett seminarium på temat miljögifter.
Kunskapens Hus, Laxå
Laxå kommun, Laxå vatten AB
Sara Pettersson, 0584-47 31 14, sara.pettersson@laxa.se
Öppen trädgård hos Linnéa – bin, biprodukter och köksträdgård

Hälsa på hos Linnéa som har flera bisamhällen samt en tom topplistkupa som du kan få titta in i. Förutom honung bidrar bina med
material till impregneringsmedel och kladdkritor. Linnea håller på att anlägga en småskalig köksträdgård för husbehov och berättar
gärna om det.
Linnéas Trädgård
Linnéa Härlin, 070-217 02 18, info@linneasnaturprodukter.se

Energi, lugn och styrka till dig som anhörig

Föreläsning av Johanna Kagrup.
Karlskoga lasarett föreläste
Örebro Läns Idrottsförbund
Helena Frisk Wesström
Småskalig odling i praktik och perspektiv

Hur och varför ska vi odla vår mat i Sverige? Ett samtal om framtidens utmaningar och möjligheter. En inspirerande och tankeväckande workshop med Joel Holmdahl.
Karlskoga Bibliotek
Karlskoga Folkhögskola
Joel Holmdahl, joel@rikkenstorp.se
Hur vill vi bygga vårt Åsbro?

Kom och diskutera! Ulrika Åberg, planarkitekt i Askersunds kommun och författare till översiktsplanen, medverkar.
Stationshuset i Åsbro
Åsbro Intresseförening
Anne Helgesson, 0707-13 13 38, anne.helgesson.orberga@gmail.com
Seminarium ”Den onda badankan” och ”Badskumt”

Vi diskuterar kemikalier i hudvård, skönhetsprodukter, smink med mera med Katarina Johanssons böcker som underlag.
Auroran, Fågelvägen 16, Askersund
Naturskyddsföreningen Askersund
Ellen Hjelm, 076-109 38 58, hjelmisen@hotmail.com

”Surdegsbagare Sam Pettersson visar hur en
deg ska knådas.”
SYDNÄRKENYTT

”På frågan till några av besökarna om
vilka bilder de tyckte bäst om blev svaret; alla!”
SYDNÄRKENYTT

Fredag 7 oktober
Marknadsstånd på Hallsbergsmarknaden

Kom till vårt stånd och värm dig med ett glas hemgjord varm äppelsaft. Lär dig om ätliga och oätliga svampar.
Vid före detta Folkets hus, Hallsberg
Naturskyddsföreningen Hallsberg
Sture Hermansson, 072-72 135 87, sture@sturehermansson.se
Provsmakning av ost och berättelser från gården

Vi erbjuder en smakfull blandning av gårdens ostar tillsammans med frukt, kex, bröd, smör och marmelad.
Gårdsmejeri Ostbiten
Mari Ekelöf, 076-213 29 13, ostbiten@hotmail.se

Lördag 8 oktober
Bokcafé med glass, mat och fika

Mysig miljö med böcker och tidsskrifter. Servering av hemlagad mat, kaffebröd och KRAV-glass. Presenter och inredningsartiklar.
Lanna Bokcafé
Mats Röstlund, 076-896 99 78, matsrostlund@gmail.com
Bytardag

Begagnade barnkläder, barnskor, leksaker, vagnar, bilstolar, mammakläder. Välkommen att fynda!
Baptistkyrkan, Stora Mellösa
Linnéa Härlin, 070-217 02 18
Äppelpressardag

Latorps byalags mustutrustning står till förfogande. Tag med äpplen och flaskor.
Skölds torp, Latorp
Latorps byalag
Ewa Overmeer, 070-665 27 55, ordf@latorpsbyalag.se
Återbruk – kläder och heminredning

Ateljé Återbruk är en butik i Wadköping som säljer och tillverkar kläder, heminredning mm av material som annars skulle slängts.
På marknaden i Skölds torp under framtidsveckan kommer vi ha ett litet urval av vårt sortiment till försäljning.
Skölds torp, Latorp
Ateljé Återbruk
Sara Hillersberg, 0760-66 40 95, shillersberg@gmail.com
Bisurr med Maria

Konstnären, författaren och biodlaren Maria Holmberg finns med oss vid Skölds torp, Fråga henne om biskötsel. Hon har med sin
bok med bin i fokus och honung.
Latorps byalag
Maria Holmberg, 070-335 43 41, maria.holmberg@holmbergskonst.se
Böcker byter ägare

Vårt stora bokbord med allsköns begagnad litteratur är uppdukat. Här kan du ta med dig en bok hem, lägga en slant i bössan och
därmed stödja Intact, ett biståndsprojekt i Indien. Det går också bra att skänka några böcker.
Skölds torp, Latorp
Latorps byalag, Intacts vänner
Ewa Overmeer, 070-665 27 55, ordf@latorpsbyalag.se
Bytardag

Välkommen till Östers bytardag med loppis, kläder, skor, leksaker och annat för barn 0 till 12 år.
Betlehemkyrkan, Örebro
Örebro Föräldraförening
Ann-Louise Ekevid, 070-567 30 70, ostersbytardag@hotmail.com
Ekofika

Ekologiskt och veganskt fika!
Skölds torp, Latorp
Latorps byalag
Lotta Knutar, 070 723 62 18, lotta.knutar@gmail.com
Ekologiska salvor och krämer

Vi delar gärna med oss av vår kunskap om naturlig hudvård, de örter vi själva odlar och använder, bivax som våra bin producerar
och varför vi valt att själva producera det vi använder. Våra produkter kommer även finnas till försäljning.
Skölds torp, Latorp
Latorps byalag
Emma Crommert, 070 321 82 34, emma.crommert@gmail.com

Kjells spaljéer

Kjell Alm visar och säljer spaljéer, portaler och växtstöd av armeringsjärn.
Skölds torp, Latorp
Latorps byalag
Kjell Alm, 019-18 18 10, kjell.alm@egeryds.se
Kulturglädje i Glanshammarsbygd

40 olika besöksmål på tema kultur, hemslöjd och gastronomi.
Lite var stans i Glanshammar
Samverkarna i Glanshammarsbygden
Presentation av Tysslingeföretagare och kaffeprovsmakning

Beskrivning av Tysslinge Företagaförening och dess medlemmar. Lanna Bokcafé bjuder på smakprov av Lannabruk Kaffe. Egenimporterat kaffe från Brasilien och rostat med tanke på mellansvenska smakpreferenser.
Skölds torp, Latorp
Lanna Bokcafé
Mats Röstlund, 076-896 99 78, matsrostlund@gmail.com
Svampar

Anneli Köttö ger tips om var du hittar svamp och vad du kan göra med den.
Skölds torp, Latorp
Latorps byalag
Ewa Overmeer, 070-66 52 755, ordf@latorpsbyalag.se

”Tove Rydberg på marknad i Åsbro”

Hantverksmarknad och skördefest

Allaktivitetshuset Tegelhuset i Odensbacken arrangerar hantverksmarknad och skördefest under två dagar. Lokala hantverkare och
matproducenter från hela Östernärke. Fårskinn, trasmattor, återbruk av porslin, smycken och annat. Lokal folkmusik.
Tegelhuset, Odenbacken
Anita Touronen, 019-21 19 66, anita@tegelhuset.nu
Anders slipar knivar

Behöver du slipa någon kniv, ta med den till Skölds torp. Anders hjälper dig!
Skölds torp, Latorp
Latorps byalag
Ewa Overmeer, 070-665 27 55, ordf@latorpsbyalag.se
Prova klimatsmart matlagning

Prova klimatsmart matlagning under vägledning av surdegsbagare Sam Pettersson och matkreatör Ingela Wernheden Boberg.
Sjöängen i Askersund, undervisningsköket
Miljöpartiet i Askersund
Ingrid Fries Hansson, 070-277 04 32, ingrid.fries-hansson@mp.se
Solenergiprojekt

Vår solenergientusiast Anders Holm finns till ditt förfogande. Han berättar om de energistudiecirklar vi haft och all erfarenhet från
de solpaneler och solceller han har för eget bruk. Anders visar även en modell där solen via el blir vätgas för lagring och sedan el igen.
Skölds torp, Latorp
Latorps byalag
Anders Holm, 073-668 38 90, ah@hma.se
Kolmila

Se kolmilan tändas.
Hjälmsäter
Studiefrämjandet Södra Närke
Plast och kemikalier

Ulrika svara på frågor om plast och kemikalier och säljer hemlagade matprodukter.
Skölds torp, Latorp
Latorps byalag
Ewa Overmeer, 070-665 27 55, ordf@latorpsbyalag.se
Besök Hjortsbergatorpet

Tina Frödin visar sitt växthus av återvunnet material, sina odlingar och kubbhuset. Försäljning av honung.
ABF Örebro län
Anna Sunneteg, 0582-131 28, anna.sunneteg@abf.se
Gör din egen el – så gjorde jag

Alf Nilsson föreläser om hur han på ett relativt enkelt sätt producerar el med hjälp av solen.
Karlskoga Bibliotek
ABF
Jennie Åkerlind, 072-544 20 90, Jennie.akerlind@abf.se
Så byggde jag mitt passivhus

Lyssna på Christer Bergström när han berättar om hur han byggde sitt eget passivhus.
Karlskoga Kommun
Pär Palonen, par.palonen@karlskoga.se
Nu – inte sen

Heléne Gustafsson och Göran Aldman bjuder på en musikföreställning om att leva här och nu och ta vara på livet och jorden.
Stationshuset, Åsbro
Åsbro Intresseförening
Anne Helgesson, 0707-13 13 38, anne.helgesson.orberga@gmail.com

”Och så har vi kul tillsammans!”
ODLARGÄNGET PÅ HJULÅSEN

Söndag 9 oktober
Antikvariat, bokbytardag och kulturtorg

Tag med en bok och byt, med antikvariatet eller varandra. Fika och mandelkubb ingår. Spännande samtal uppstår. Välkommen!
Ateljé Mjölkboa, Mullhyttan
Måna N Berger, 070-328 87 39, mana.nauenfeldt.berger@tele2.se
Odlargemenskap

För tredje året i rad, odlar vi tillsammans på en liten åker i ç utanför Garphyttan. Vi är ett gäng som lär av varandra och delar på
arbetet så att vi gemensamt kan få ut mycket av att odla med mindre arbetsinsats per person. Framför allt kan vi dela upp ansvaret
för rensning under sommaren så det är möjligt att odla även om man ska resa bort. Och så har vi kul tillsammans!
Hjulåsens Lilla Gröna, Garphyttan
Lisbet Olsen, 073-045 44 47, olsander@live.se
Träna för en god sak

Välkommen på ett mixträningspass i 90 minuter! Gratis deltagande. Skänk gärna en slant till bröstcancerfonden!
Garphyttans Gymnastikförening
Cecilia Ljung, 070-170 89 30, cecilia.ljung@telia.com
Tipspromenad

Vid en del promenader bjuds det på kaffe, saft och dopp. Vid varje promenad utdelas 3 vuxen- och 3 barnpriser utöver detta utdelas
extra priser av Korpen. Promenadbingo och lotter finns att köpa vid starten.
Korpen Degerfors
Joakim Olsson, 076-784 05 34, degerfors.korpen@telia.com

Vi gör det tillsammans
Framtidsveckan startade i Söderhamn år 2009 och har sedan dess spridit sig över
hela landet. I vårt län har vi arrangerat den tillsammans med Miljövänliga veckan
(vecka 40). Att ställa om till ett hållbart samhälle kräver förändringar inom livets
alla områden; hur vi producerar vår mat och energi, hur vi lever, reser och bor. En
utmaning och en möjlighet.
I Örebro län har ROS – Regional Omställning i Samverkan – organiserat Framtidsoch Miljövänliga veckan under flera år. ROS är ett nätverk av aktörer i Örebro
län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en
regional omställning. Sedan 2013 har representanter från Hela Sverige ska leva –
Länsbygderådet Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns
bildningsförbund och Framtiden i Våra Händer samarbetat med offentliga, ideella
och privata aktörer under paraplyet ROS.

ROS – Regional Omställning i Samverkan ros.orebrolan@gmail.com
Länsbygderådet Örebro län orebro@helasverige.se
Naturskyddsföreningen Örebro län orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se
Örebro läns bildningsförbund olbf@folkbildning.net
Framtidsveckan orebrolan.framtidsveckan.net

Länsbygderådet i Örebro län

Örebro län

FRAMTIDEN I
VARA HÄNDER

Produktion: Anne Helgesson, oktober 2016. Foto: Urban Arhammar, Anne Helgesson

Framtiden i Våra Händer kansli@framtiden.a.se

