
Kungälv och planeten
- på väg mot hållbar utveckling

Kungälvs kommun anordnar i samarbete med föreningar och studieförbund aktiviteter under 
våren 2020. Arrangemangen är fristående och har fokus på vägar för att nå en mer hållbar fram-
tid. De är gratis om inte annat anges. Mer information: www.kungalv.se/kungalvochplaneten

Parkkväll 
Inspirerande föreläsning med trädgårdsdesignern Mona 
Holmberg. Kommunens parkenhet berättar om vad som är 
på gång i parkerna. Träffa även Kungälvs trädgårdsförening 
och snacka växter.
Torsdag 12 mars, kl. 18 Stadshuset

Earth hour 
Vad händer med djuren när mörkret försvinner?
När allt fler platser får belysning hotas den biologiska mång-
falden. Jens Rydell, docent i zoologi och forskare vid Lunds 
universitet, berättar om vikten av mörker för att bevara insek-
ter och fladdermöss.
Tisdag 24 mars, kl 18
Mimers kulturhus, hörsal 2

Fackeltåg och konsert
Gå med i Kungälvs fackeltåg och visa ditt engagemang. Njut 
av stämningsfull konsert i kyrkan som avslutning. 
Lördag 28 mars 
Kl 20.00 Fackeltåg från Stadshusets entré. 
Kl 20.30 Ljuskonsert i Kungälvs kyrka. 

Klimatpsykologi - Varför fortsätter vi att förneka?
Om klimatkrisen är det som kommer prägla hela vår civi-
lisations framtid, varför har vi inte redan nu gjort allt vi kan 
för att lösa den? Arvid Askmar Cederholm leg. Psykolog 
föreläser. 
Onsdag 29 januari kl. 18.30 Mimers Hus, Hörsal 1 
Inträde: 100kr. 
Anmälan till elinor.askmar@studieframjandet.se

Välkomna! 
Arrangörer:

En kväll för fossilfria pensioner
Inkomstpensionen investeras ofta i fossila bränslen utan 
att pensionsspararen kan påverka det. Där med är det 
många miljarder som bidrar till ökad utvinning av dessa 
bränslen. Anneli Nordling från Naturskyddsföreningen 
föreläser.
Måndag 17 februari, kl 19.00-20.30
Mimers Kulturhus, hörsal 2

Alternativ ekonomi för omställning till hållbart sam-
hälle
Den konventionella tillväxtekonomin som bygger på för-
brukning av ändliga resurser leder både till global utarm-
ning och fattigdom och till en rad välkända miljöproblem 
där klimatändringen överskuggar allt. Föreläsare Dr Per-
nille Gooch (socialantropolog och docent i humanekologi 
vid Lunds universitet) berättar om de alternativa ekono-
mierna Degrowth och cirkulär ekonomi.
Onsdag 1 april, kl. 18.30-21 Mimers Hus, Hörsal 1
Inträde: 100kr. 
Anmälan till elinor.askmar@studieframjandet.se

Kläd- och prylbytardag
Klädbyte: Kom och förnya garderoben, hållbart och kli-
matsmart! Ta med hela och rena plagg.  Max 5 vuxenplagg 
och max 5 barnplagg. Prylbyte: Byt hela och rena prylar 
du inte använder och uppdatera ditt hem, t.ex. elektronik 
och leksaker. 
Lördag 28 mars. Inlämning kl 11.00-12.00
Klädbyte kl 13.00-15.00
Prylbyte kl 11.00-15.00
Mimers kulturhus, Matsalen

Vill du odla tillsammans med andra?
Under 2019 startade den första Tillsammansodlingen i 
Kungälv i Bollestad. Gruppen kommer och berättar om hur 
de gått till väga och hur deras första år har varit. Det finns 
även idéer om fler tillsammansodlingar i Ytterby och Tofta. 
En träff för dig som är nyfiken på att odla ihop med andra.
Lördag 4 april, någon gång mellan kl. 11-15 Mimers hus

Gratis cykelservice
Kom och få gratis cykelservice, Kungälvs nya cykelkarta 
och provcykla elcykel. Passa på att ställa dina frågor om 
hållbart resande till kommunen.
Lördag 18 april, kl. 10-15 Västra Parken

Den biologiska mångfaldens dag - fåglar, grodor, kryp 
och blommor
En vårdag för alla åldrar i Kolebacka. Poängpromenad 
med fina vinster, kika på fåglar, kolla på växter med lupp 
och titta på kryp i förstoring, vänd på stenar i kärret, håva 
insekter och leta arter så kan du ta Naturfalken, naturens 
egna simborgarmärke. Ta med egen fika för en trevlig dag.
Lördag 23 maj kl. 10.00-14.00
Poängpromenaden startar vid Kotten i Fontin och slutar 
vid Kolebacka

Kusträddardag i Marstrand 
Välkommen till en dag där vi hjälps åt att städa stränderna 
runt Marstrand. Som tack för hjälpen bjuds du på fika och 
färjan över till ön är givetvis gratis.
Lördag 2 maj, Marstrandsfärjeläge
Kl. 10-13: sopsäckar delas ut
Kl. 11-15: Marstrands havshotell bjuder alla städare på 
fika 

Omställning
Kungälv


