
Hållbar utveckling och klimat 
I vår är alla Lundabor välkomna till en serie kostnadsfria 
föreläsningar om klimat och hållbar utveckling. Föredragen 
hålls i Stadshallen klockan 19:00 med mingel från 18:30.

Onsdag 27 februari: Hur får vi saker att hända?
Kom och lyssna på tre personer som på olika sätt arbetar med fråge-
ställningen. Ola Persson – om hur man gör ett lyckat solcellsprojekt 
för hemmabruk.  Karin Jansson, agronom och redaktör med mångårig 
odlingserfarenhet - om hur man får stadsodling att hända. Olivia 
Andersson  – om  PUSH Sverige, en ny organisation med ambitionen att 
länka samman befintliga initiativ och föreningar i en plattform där unga 
samarbetar för hållbarhet – en stark ung röst i klimatfrågan. 

Tisdag 5 mars: Kollaps och början på något nytt
Det sker stora förändringar på jorden, klimatförändringar, sinande olja, kollaps-
ande ekonomier... David Jonstad, redaktör på Klimatmagasinet Effekt 
och författare, reder ut vad som väntar. Omställningen till ett mer hållbart 
samhälle har börjat. Hoppet finns hos människans förmåga till anpassning 
och samarbete för att kreativt skapa det goda livet, även i svåra tider.

Onsdag 13 mars: Ekonomi – Konsten att äta en planet
Karl Johan Bonnedahl, docent i företagsekonomi i Umeå, miljörörelse-
aktiv och författare, talar om fundamentala motsättningar mellan dagens 
ekonomi och hållbarhet. Om behovet av att tänka om, dels om bristerna i 
det ekonomiska tänkande som dominerar idag och dels om förslag på 
radikala förändringar som är nödvändiga för att ge relevans till allt prat om 
hållbar utveckling.

Tisdag 19 mars: Bilen på väg ut?
Allt fler tecken tyder på att västvärlden har nått ”peak-car”, dvs att antalet 
bilar inte längre ökar. Påverkar detta trafikplaneringen? Christer Ljung-
berg, VD för Trivector, reder ut begreppen. Ser vi en omsvängning hos en 
del trafikplanerare i synen på hur mycket nya vägar som behövs när klimat-
hotet nu kanske känns mer påträngande?

Onsdag 3 april: Den flamsäkra katten 
Anna Froster är frilansjournalist och biolog. Under arbetet med boken 
”Den flamsäkra katten” utforskade hon sitt vardagsliv på molekylnivå. 
Det ledde till många skrämmande och absurda upptäckter om den kemiska 
värld vi alla lever i. 


