HÅLLBARHETSVECKAN
Fokus Agenda 2030

5-12 oktober 2019

Vad är Agenda 2030?
Agenda 2030 syftar till att skapa hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som
spänner över många samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att
tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen och en
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agendan är global, men det är på den
lokala nivån som stora delar av arbetet med målen omsätts i praktiken. Det är i det lokala som
många prioriteringar behöver göras för att exempelvis utbildning för alla, ekosystem i balans,
hållbara städer och samhällen samt minskad ojämlikhet ska bli verklighet

Vill du veta mer om globala målen?
malen/

https://www.globalamalen.se/om-globala-

Hur bidrar vi lokalt till hållbarhetsmålen?
Genom att agera lokalt tar vi ansvar för och bidrar till globala hållbarhetsmålen och många av
kommunens kärnverksamheter har direkt bäring på hållbarhetsmålen. Agendans mål och delmål
knyter an till exempel till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning
samt miljö och klimat. I år arrangerar vi för första gången en temavecka kring Agenda 2030.
Detta gör vi i samarbete med lokala föreningar, företagare och andra lokala aktörer. Vi lyfter
fram hur vi tillsammans på olika sätt bidrar och vill sprida kunskap och skapa engagemang . I år
fokuserar vi särskilt på Mål 3 (God hälsa och välbefinnande), Mål 5 (Jämställdhet), Mål 12
(Hållbar konsumtion och produktion) och Mål 13 (bekämpa klimatförändringarna).
Utanför programmet arrangeras det i samband med Hållbarhetsveckan interna aktiviteter och vi
har en utbildning och workshop i Agenda 2030 för tjänstepersoner inom kommunen. Båstad
Turism och Näringsliv har en Näringslivsfrukost med tema hållbarhet den 11 oktober och för
andra året i rad anordnar de Båstad Hiking festival som är ett miljömärkt event. Årets tema är
hållbar mat och 0% nedskräpning. Strandängsskolans föräldraförening ordnar en cykelvecka
där man uppmuntrar cykling till skolan och lyfter fram miljö- och hälsovinster. Gymnasieelever
på Akademi Båstad lär sig om energi och klimat inom EU-projektet Smart Cities Accellerator.

DU kan lära dig mer och ta del av aktiviteter under veckan på
biblioteket i Båstad och ute hos föreningar och företagare i
kommunen.
Programmet hittar du längre ner!

Mål 3: Hälsa och Välbefinnande
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet
att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala
faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla
åldrar.

Båstads kommun: Kommunen arbetar med vård och omsorg och hanterar också t.ex. frågor
som rör alkohol- och drogförebyggande insatser, psykisk ohälsa och skapar förutsättningar för
fysisk aktivitet, rekreation och kulturupplevelser för olika åldersgrupper och förutsättningar.

Hur kan jag bidra? Ta hand om dig själv, din kropp och ditt inre. Ät en bra balanserad kost och
motionera. Har du behov att tala med någon finns det möjligheter att vända sig till t.ex.
kuratorer, vårdcentraler och ungdomsmottagning. Minska användningen av kemikalier som kan
ha negativ påverkan på människors hälsa. Arbeta som volontär på ett äldreboende eller
engagera dig i en lokal idrottsförening.

Mål 5: Jämställdhet
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar
och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av
makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och
skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som
hela samhället.

Båstads kommun: Kommunen arbetar brett med frågor som rör jämställdhet. Inom kommunen
pågår ett aktivt åtgärdsarbete kring t.ex. lönestrukturen eller förutsättningarna att arbeta heltid,
som är två områden som kvinnor och män har olika förutsättningar inom. Kommunen arbetar
också löpande med att rutiner och regler för att flickor/pojkar eller kvinnor/män ges lika
förutsättningar och inte diskrimineras utifrån sitt kön både utifrån hur resurser fördelas, kring
bemötandefrågor men också attityder.

Hur kan jag bidra? Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende. Dela positiva
berättelser som visar på jämställdhet och motarbetar stereotyper. Stå bakom ledare som
förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män. Bil fadder åt en utsatt flicka och stötta flickors
utbildning. Gå med i föreningar och nätverk och sprid kunskap.

Mål 12: Hållbar konsumtion och
produktion
Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi
människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar
nu mer än vad vår planet klarar av. Hållbar konsumtion innebär inte
bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom
ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning,
förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion
av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och
människors hälsa.

Båstads kommun: Inom kommunen arbetar vi bland annat med att förebygga avfall och
matsvinn och att minska användningen av kemikalier, plastprodukter och med att vara
resurseffektiva inom våra olika verksamheter.

Hur kan jag bidra? Planera ditt resande och ta med termos och snacks hemifrån. På så vis
minskar du antalet förpackningar. Minska plasten. Köp ful frukt. Undvik onödig konsumtion,
handla klokt. Dela saker i grannskapet istället för att köpa eget. Laga och reparera istället för att
slänga.

Mål 13: Bekämpa
klimatförändringarna
Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår
civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd
riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger
två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem,
havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för
naturkatastrofer. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan
vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora
möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och
främja välstånd.

Båstads kommun: Vi arbetar med grön omställning och energieffektivisering och med att
minska det fossila i vår fordonsflotta och i våra tjänsteresor. Tillgänglighet till kollektivtrafik och
cykelinfrastruktur är andra områden som möjliggör en mer klimatsmart vardag.

Hur kan jag bidra? Bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken är fem områden man kan se över
för att bidra till ett stabilare klimat. Du kan klimatkompensera ditt resande och minska ditt
flygande. Det som är bra för klimatet är ofta också bra för din hälsa som en varierad kost med
mindre kött och att cykla istället för att ta bilen. Du kan välja klimatvänlig el och uppvärmning
minska och konsumera mindre och smartare.

PROGRAM HÅLLBARHETSVECKAN
LÖRDAG 5/10
● Klädbytardag, Sagorummet, biblioteket i Båstad 13-14.30
I samarbete mellan ABF, Naturskyddsföreningen Bjäre och Båstads
kulturavdelning är det klädbytardag för alla åldrar i Båstads kommun.

OM INGET ANNAT
ANGES ÄR
AKTIVITETEN
KOSTNADSFRI!

Lämna in de kläder du vill byta, max 10 plagg, hela och rena. Du får en
biljett som ger dig rätt att handla lika många plagg som du lämnat in.

Klädinlämning kl 13-13.30, klädbyte kl 14-14.30.

● Öppen odling hos Förslövs gemensamhetsodling 14-16
Kom och besök gemensamhetsodlingen i Förslöv! Lär er om deras metoder, effektiv odling med
minimal arbetsinsats utan grävning ’No dig’, kemikalier och konstgödsel. Få inspiration att dra
igång odling hemma eller gemensamt.
Sigurdsvägen 8 i Förslöv, kontaktperson Torbjörn Lundaahl tel:0730768884

● Fotoutställning Agenda 2030, biblioteket i Båstad 10-14

Bli målmedveten! Lär dig om Agenda 2030 och de Globala Hållbarhetsmålen. Fotoutställning och
informationsmaterial att ta del av hela veckan på biblioteket i Båstad.

MÅNDAG 7/10
● Energibussen - Smart Cities Accelerator, Lyckantorget 10-16
Lär dig om energi och klimat! Gör experiment och ta del av information. Energibussen är en del
av EU projektet Smart Cities Accelerator som Båstads kommun är med i tillsammans med nio
andra parter, kommuner, universitet och företag. Bussen kommer att stå utanför biblioteket.

● Fotoutställning Agenda 2030, biblioteket i Båstad 10-19

Bli målmedveten! Lär dig om Agenda 2030 och de Globala Hållbarhetsmålen. Fotoutställning och
informationsmaterial att ta del av hela veckan på biblioteket i Båstad.

● Båstad Makerspace, Båstads bibliotek, 10-17

Testa reaktionsspel som byggts gemensamt av Makerspace-medlemmar och få reda på mer om
Makerspace och deras aktiviteter. Båstad Makerspace erbjuder en mötesplats där alla kan lära
sig och dela med sig av kreativa kunskaper. Det är en obunden ideell förening som bildades
2019.

● Mindre svinn och mer sortering med NSR! Utställning och aktiviteter om
matsvinn och källsortering, biblioteket Båstad 10.00-15.30

Visste du att 30 procent av all mat som handlas åker i soptunnan? Vi tipsar dig om hur du kan
minska ditt matsvinn och samtidigt spara tusenlappar. Och visste du att bara en tredjedel av det
som slängs i restavfallet faktiskt ska vara där? Hos oss får du hjälp att underlätta och förbättra
din sopsortering för en bättre miljö och dessutom informerar vi om den service NSR erbjuder.

● Lär känna sopsamlarmonstren, Båstads bibliotek 10-19
Kompostina, Metallika, Pappis och Pantomen. Det är några av sopsamlarmonstren som älskar att
samla sopor och skräp. De olika monstren samlar på olika sorters sopor och brukar hjälpa barn
och vuxna att sortera sitt skräp rätt. På biblioteket kan stora och små lära känna dem och göra
sopsamlarmonsterpyssel varje dag i barnavdelningen.

● Prova på fotboll hos Västra Karups IF

Prova på fotboll, Flickor 12, 17-18.30, Flickor 14, 17-18.30. Anmäl till Jens Nygren jens@vkif.se

● Vad kan forskning i polarområdena lära oss om klimatförändringarna?,
föreläsning, sagorummet, Båstads Bibliotek 18-19

Björn Dahlbäck tidigare chef för Polarforskningssekretariatet och nu aktiv i Bjärekretsen av
Naturskyddsföreningen berättar hur polarforskning går till och om forskningsresultat som säger
något om klimatförändringarna. Det blir en spännande föreläsning med bilder från Björns resor
till Arktis och Antarktis.

TISDAG 8/10
● Energibussen - Smart Cities Accelerator, Lyckantorget 10-16
Lär dig om energi och klimat! Gör experiment och ta del av information. Energibussen är en del
av EU projektet Smart Cities Accelerator som Båstads kommun är med i tillsammans med nio
andra parter, kommuner, universitet och företag. Bussen kommer att stå utanför biblioteket.

● Fotoutställning Agenda 2030, biblioteket i Båstad 10-18

Bli målmedveten! Lär dig om Agenda 2030 och de Globala Hållbarhetsmålen. Fotoutställning och
informationsmaterial att ta del av hela veckan på biblioteket i Båstad.

● Båstad Makerspace, Båstads bibliotek, 10-17

Testa reaktionsspel som byggts gemensamt av Makerspace-medlemmar och få reda på mer om
Makerspace och deras aktiviteter. Båstad Makerspace erbjuder en mötesplats där alla kan lära
sig och dela med sig av kreativa kunskaper. Det är en obunden ideell förening som bildades
2019.

● Lär känna sopsamlarmonstren, Båstads bibliotek 10-18

Kompostina, Metallika, Pappis och Pantomen. Det är några av sopsamlarmonstren som älskar att
samla sopor och skräp. De olika monstren samlar på olika sorters sopor och brukar hjälpa barn
och vuxna att sortera sitt skräp rätt. På biblioteket kan stora och små lära känna dem och göra
sopsamlarmonsterpyssel varje dag i barnavdelningen.

● Båstads kommun och Agenda 2030 - Informationsmaraton, kommunhuset,
sessionssalen, 17-18.30

Vad är Agenda 2030 och hur berör de kommunens verksamhet? Lyssna och ställ frågor till
tjänstepersoner från kommunförvaltningen som berättar om hur deras arbete knyter an till
hållbarhetsmålen.

● Filosofiska Samtal - "Perspektiv på Hållbarhet", Sagorummet, Båstads bibliotek,
17.45- ca 20.00
Filosofiska samtal startade under 2019 och är en lokal samtalsgrupp där man träffas för att
diskutera filosofiska frågor på olika teman. Målet är förnuftiga samtal som är utvecklande för
individen och kollektivet. Detta tillfälle är öppet för allmänheten

och fokuserar på filosofiska perspektiv på hållbarhet. Tillfället inleds med ett föredrag och sedan
leder gruppen samtal i mindre grupper. Kom och resonera kring ett viktigt ämne tillsammans
med andra! Inga förkunskaper krävs.

● Prova på friidrott med Båstad GIF, Örebäcksstadion

Prova på friidrott tisdagen den 8 oktober, kl. 17-18 ålder 7-10 år, kl. 18-19.30 11-18 år, ingen
föranmälan krävs, plats; Örebäcksstadion (nya friidrottsanläggningen). Prova på innebandy eller
fotboll, kontakta anette.eriksson@bgif.org för mer information om tider.

● Prova på fotboll hos Västra Karups IF
Prova på fotboll, Pojkar 10, 17.00-18.00. Pojkar 14 17.00-18.30, Flickor 9, 18-19.15. Anmäl till
Jens Nygren jens@vkif.se

● Öppen odling hos Förslövs gemensamhetsodling 17-19

Kom och besök gemensamhetsodlingen i Förslöv! Lär er om deras metoder, effektiv odling med
minimal arbetsinsats utan grävning ’No dig’, kemikalier och konstgödsel. Få inspiration att dra
igång odling hemma eller gemensamt.
Sigurdsvägen 8 i Förslöv, kontaktperson Torbjörn Lundaahl tel:0730768884

ONSDAG 9/10
● Lunchkonsert – ”Ja må du leva” – Strandängsskolans elever, Båstads Bibliotek
12.15-12.30
Elever från Strandängsskolan i samarbete med kulturskolan uppmärksammar
hållbarhetsveckan och målen med sång. Sångerna uppmanar till att fira livet, att vara modiga och
att ta hand om varandra och vår planet. Kom och lyssna på våra barn!

● Fotoutställning Agenda 2030, biblioteket i Båstad 10-18

Bli målmedveten! Lär dig om Agenda 2030 och de Globala Hållbarhetsmålen. Fotoutställning och
informationsmaterial att ta del av hela veckan på biblioteket i Båstad.

● Mindre svinn och mer sortering med NSR! Utställning och aktiviteter om
matsvinn och källsortering, biblioteket Båstad 13.00-18.00

Visste du att 30 procent av all mat som handlas åker i soptunnan? Vi tipsar dig om hur du kan
minska ditt matsvinn och samtidigt spara tusenlappar. Och visste du att bara en tredjedel av det
som slängs i restavfallet faktiskt ska vara där? Hos oss får du hjälp att underlätta och förbättra
din sopsortering för en bättre miljö och dessutom informerar vi om den service NSR erbjuder.

● Lär känna sopsamlarmonstren, Båstads bibliotek 10-18

Kompostina, Metallika, Pappis och Pantomen. Det är några av sopsamlarmonstren som älskar att
samla sopor och skräp. De olika monstren samlar på olika sorters sopor och brukar hjälpa barn

och vuxna att sortera sitt skräp rätt. På biblioteket kan stora och små lära känna dem och göra
sopsamlarmonsterpyssel varje dag i barnavdelningen.

● Båstad Makerspace, Båstads bibliotek, 10-17

Testa reaktionsspel som byggts gemensamt av Makerspace-medlemmar och få reda på mer om
Makerspace och deras aktiviteter. Båstad Makerspace erbjuder en mötesplats där alla kan lära
sig och dela med sig av kreativa kunskaper. Det är en obunden ideell förening som bildades
2019.

● Den svenska jämställdhetshistorien! föreläsning med Jessica Arvidsson,
Fredrika Bremer-förbundet, 14-15, Sagorummet på Båstads Bibliotek

Uppmärksamma 100 år av rösträtt! Vad har egentligen hänt sedan rösträtten 1919? Hur
hamnade vi i ett samhälle där både kvinnor och män förväntas arbeta när föräldraförsäkringen
infördes så sent som 1974? Och blev lönerna jämställda efter avskaffandet av kvinnolöner 1960?
Hur ser vår svenska jämställdhetshistoria ut? Lyssna Jessica Arvidsson som ger en spännande
föreläsning i regi av Fredrika Bremer-förbundet.

● Prova på yoga på Shala Hala i Boarp, 19-20.30

Shala Hala välkomnar alla som är nyfikna på yoga till en gratisklass nybörjaryoga. Shala Hala
öppnades januari 2013 och har öppet året om. Här möts både modern och traditionell yoga.
Anmälan i förväg på www.hallavara.nu

● Prova på fotboll hos Västra Karups IF
Prova på fotboll, Pojkar 7-8, 17.00-18.00. Anmäl till Jens Nygren jens@vkif.se

● Jämställd stadsplanering, Föreläsning hos Fredrika Bremer-förbundet i Båstad,
18.30-19.30 Församlingshemmet i Båstad
Forskaren Elisabeth Högdahl från Lund Universitet föreläser om användandet av offentliga
platser utifrån ett jämställdhetsperspektiv, demokratiska aspekter av att "ta plats" i rummet och
utformningen av det offentliga rummet i relation till aspekter av makt.
Det kostar 50 kr att delta men om man inte varit på ett "Fredrika-tillfälle" tidigare är det första
tillfället alltid gratis!

● Självledarskap för en bättre vardag! Om prestationer och välmående, Ida
Svensson föreläser på Båstads bibliotek, 18.30-19.30

Ida Svensson är 21 år gammal och har en bakgrund som volleybollspelare. Nu pluggar hon
beteendevetenskap och arbetar som föreläsare.

Du kommer att få ta del av Idas resa från att vara högpresterande med panikångest och
ätstörningar till att idag göra det hon brinner för samtidigt som hon är sin egen bästa vän. Hur
balanserar man stora drömmar och sitt egna välmående? Och vad innebär det egentligen att
vara hälsosam? Hon kommer att dela med sig av vikten av förebildskap och hur du kan agera för
att ha en positiv påverkan på din omvärld. Föreläsningen riktar sig till ungdomar, föräldrar och
ledare. I regi av Idrott i Skåne.

TORSDAG 10/10
● Fotoutställning Agenda 2030, biblioteket i Båstad 10-18
Bli målmedveten! Lär dig om Agenda 2030 och de Globala Hållbarhetsmålen. Fotoutställning och
informationsmaterial att ta del av hela veckan på biblioteket i Båstad.

● Lär känna sopsamlarmonstren, Båstads bibliotek 10-18

Kompostina, Metallika, Pappis och Pantomen. Det är några av sopsamlarmonstren som älskar att
samla sopor och skräp. De olika monstren samlar på olika sorters sopor och brukar hjälpa barn
och vuxna att sortera sitt skräp rätt. På biblioteket kan stora och små lära känna dem och göra
sopsamlarmonsterpyssel varje dag i barnavdelningen.

● Prova på programmering och reaktionsspel med Båstad Makerspace, Båstad
bibliotek, 11.00-17.00

Aktiviteter med Båstad Makerspace på biblioteket i Båstad. Båstad Makerspace erbjuder en
mötesplats där alla kan lära sig och dela med sig av kreativa kunskaper. Det är en obunden ideell
förening som bildades 2019.

● Prova på Mediyoga på Hälsotrim, Båstads företagsby, 14.00-15.15

Hälsotrim välkomnar alla som är nyfikna på Mediyoga till en gratisklass. En yogaform som
används i svensk hälso- & sjukvård, bl.a. vid ryggbesvär, sömnstörningar, hjärtproblem, migrän,
stress- & utmattningssymptom etc. Fungerar att göra sittande på stol. Innehåller andning, mjuka
rörelser, koncentrationstekniker, avslappning & meditation.
Anmälan i förväg till Kristin Nööjd, leg. sjukgymnast, MediYogaterapeut, 0708-20 31 21,
info@halsotrim.se, www.halsotrim.se

● Prova på yinyangyoga på Yogayoy, Drivan, Båstad, 18.00-19.15

Yogayoy välkomnar alla som vill prova på yinyang-yoga. Det är ett pass som skapar balans
mellan att bygga styrka och återhämtning och passar alla från nybörjare till dig som utövat yoga
ett tag. En blandning av stärkande övningar, framförallt för mage och rygg, och skön stretch.
Anmälan i förväg via hemsidan www.yogayoy.se

● Prova på fotboll hos Västra Karups IF

Prova på fotboll, Pojkar 12, 17.00-18.30. Flickor/Pojkar 5-6, 17.15-18.15. Anmäl till jens@vkif

● Flyg och fossildriven bil – vill du byta stil? SEMINARIUM, Båstads bibliotek
18.00-19.30

Din energi- och klimatrådgivare bjuder välkommen till ett kostnadsfritt seminarium med
inspiration och information om alternativ till flyg och fossildriven persontransport. Seminariet
är uppdelat i två pass:
18.00-18.30 Med tåget i Europa – hur gör man?

18.40-19.20 Framtidens persontransporter – elbilen, en uppstickare.

Mer information: www.helsingborg.se/energiochklimatradgivarna

FREDAG 11/10
● Fotoutställning Agenda 2030, biblioteket i Båstad 10-17
Bli målmedveten! Lär dig om Agenda 2030 och de Globala Hållbarhetsmålen. Fotoutställning och
informationsmaterial att ta del av hela veckan på biblioteket i Båstad.

● Mindre svinn och mer sortering med NSR! Utställning och aktiviteter om
matsvinn och källsortering, biblioteket Båstad 11.00-15.30

Visste du att 30 procent av all mat som handlas åker i soptunnan? Vi tipsar dig om hur du kan
minska ditt matsvinn och samtidigt spara tusenlappar. Och visste du att bara en tredjedel av det
som slängs i restavfallet faktiskt ska vara där? Hos oss får du hjälp att underlätta och förbättra
din sopsortering för en bättre miljö och dessutom informerar vi om den service NSR erbjuder.

● Lär känna sopsamlarmonstren, Båstads bibliotek 10-17

Kompostina, Metallika, Pappis och Pantomen. Det är några av sopsamlarmonstren som älskar att
samla sopor och skräp. De olika monstren samlar på olika sorters sopor och brukar hjälpa barn
och vuxna att sortera sitt skräp rätt. På biblioteket kan stora och små lära känna dem och göra
sopsamlarmonsterpyssel varje dag i barnavdelningen.

● Båstad Makerspace, Båstads bibliotek, 10-16

Testa reaktionsspel som byggts gemensamt av Makerspace-medlemmar och få reda på mer om
Makerspace och deras aktiviteter. Båstad Makerspace erbjuder en mötesplats där alla kan lära
sig och dela med sig av kreativa kunskaper. Det är en obunden ideell förening som bildades
2019.

● Båstad Hiking Festival Weekend 11-13 oktober

Följ med ut och upptäck Bjärehalvöns underbart vackra natur tillsammans med kunniga
värdar.För information, program och anmälan http://bastadhikingfestival.se/

LÖRDAG 12/10
● Fotoutställning Agenda 2030, biblioteket i Båstad 10-14
Bli målmedveten! Lär dig om Agenda 2030 och de Globala Hållbarhetsmålen. Fotoutställning och
informationsmaterial att ta del av hela veckan på biblioteket i Båstad.

● Lär känna sopsamlarmonstren, Båstads bibliotek 10-14

Kompostina, Metallika, Pappis och Pantomen. Det är några av sopsamlarmonstren som älskar att
samla sopor och skräp. De olika monstren samlar på olika sorters sopor och brukar hjälpa barn
och vuxna att sortera sitt skräp rätt. På biblioteket kan stora och små lära känna dem och göra
sopsamlarmonsterpyssel varje dag i barnavdelningen.

● Prova på yoga på Yogalito, Köpmansgatan Båstad, 10.30-11.30

Yogalito välkomnar alla som är nyfikna på yoga till en gratisklass. Yogalito är en yogastudio som
ligger mitt i Båstad och är öppen året om. Här kan du träna bland annat vinyasa flow och
yinyoga.
Anmälan i förväg via hemsidan www.yogalito.se

● Prova på gymnastik med Båstad GIF, Strandängsskolans idrottshall, 10-11

Prova på gymnastik lördag 12 oktober kl. 10-11, ålder 4-7 år, ingen föranmälan krävs. Prova på
innebandy eller fotboll, kontakta anette.eriksson@bgif.org för mer information om tider.

● Båstad Hiking Festival Weekend 11-13 oktober

Följ med ut och upptäck Bjärehalvöns underbart vackra natur tillsammans med kunniga
värdar.För information, program och anmälan http://bastadhikingfestival.se/

Stort TACK till alla medverkande som ställt upp och bidragit till
hållbarhetsveckan 2019!
Medverkande:
Båstads bibliotek, Kulturskolan, Glokala Sverige (SKL, FN-förbundet), Klimat och
energirådgivarna, Energimyndigheten, Båstad Turism & Näringsliv, Smart Cities
Accelerator, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, NSR, SNF – Bjäre
Naturskyddsförening, Strandängsskolans föräldraförening, Båstad GIF, Västra
Karups IF, Shala Hala, Yogalito, Mediyoga, Yogayoy, Båstad Makerspace, Förslövs
gemensamhetodling, ABF, Fredrika Bremer-förbundet, Skåneidrotten, eleverna på
Strandängsskolan

