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ÅTERBRUKSTÄLTET
Här kan du gratis fynda diverse byggmaterial, möbler,
prylar, mm. som vi rensat ut från våra lager, för att ge
plats åt annat. Skicket kan variera från felfria saker till
sådant som behöver repareras.
BOKBYTARBORD PÅ KULTURHUSET
Tid: 10:00 - 17:00
Kom och lämna in en bok och få en ny tillbaka.
Plats: Nolbygård, Tomteredsvägen 1, Alingsås
Tid: 10:00 - 18:00 måndag-fredag
Plats: Alingsås kulturhus, Södra Ringgatan 3, Alingsås Arrangör: Hus till hus / Nolby gårds intresseförening
Arrangör: Alingsås Kulturhus
PROVSMAKNING EKOMAT
Planeten-Ekobutiken är inne på sitt 32:a år av ekoEKO-LUNCH PÅ RESTAURANGSKOLAN
Välkommen att äta en hållbar ekologisk trerättersmeny strävan. Vi säljer EKOLOGISK MAT, så närproducerad
som möjligt! Hos oss får du smaka på det mesta men
på Alströmergymnasiets Restaurang- och
under Framtidsveckan kommer vi att vara lite extra
livsmedelsprogram. Pris: 105:generösa med provsmakat!
Tid: 11:45 - 13:30 tisdag-fredag
Plats: Utbildningens Hus, Östra Ringgatan16, Alingsås Tid: mån-fred 10-19 lör 10-15
Plats: Planeten ekobutik, Plangatan 7, Alingsås
Arrangör: Alströmergymnasiet
Arrangör: Planeten-Ekobutiken
Anmälan: Boka bord på 0322-616579

ÅTERKOMMANDE
PROGRAMPUNKTER

ÅTERBRUK, HANTVERK OCH KOMPOSTERBARA
VAROR
Det Du köper här kan Du tappa i naturen utan harm.
Handgjorda tvålar av återvunnen råvara, till hår, kropp
och städ. Värmeljus av återvunnen matolja. Keramik
m.m. Bemannat för det mesta, annars ring
0732473630 så får Du veta var nyckeln finns!
Tid: 14:00 - 18:00 7-18 april
Plats: GJORD i Gräfsnäs, Bjärkevägen 28, Gräfsnäs
Arrangör: GJORD

RECYCLEWEEKS FOR HER BY KARIN.S
Lämna in kvalitetsplagg du har tröttnat på, vi säljer till
någon som älskar dem. Kläder lämnas in 4-10 april
och säljs i butiken 11-18 april. Vid försäljning av
plagget får du 50% av det förutbestämda priset.
Tid: mån-fre 11:00 - 18:00 lör 10-15
Plats: Karin.S, Nygatan 18, Alingsås
Arrangör: Karin.S

KAPTEN KRYP, TEMPUS OCH PLANETSKÖTARNA
– FÖR LÅGSTADIET (FULLBOKAD)
Tid: 09:10 - 10:00
Plats: Alingsås museum, Södra Ringgatan 3, Alingsås
Arrangör: Alingsås kulturhus och Framtidsveckan
KAPTEN KRYP, TEMPUS OCH PLANETSKÖTARNA
– FÖR LÅGSTADIET
Vi vet alla att det är bråttom att förändra vårt sätt att
leva så det passar vår jord. Kapten Kryp är i full färd
med att ändra sitt liv till det bättre: han har bestämt sig
för att bli planetskötare! Med enkla och
underhållande budskap om vår miljö blandat med
intressant fakta om insekter, blötdjur och mångfotingar
hoppas Kapten Kryp och hans medhjälpare på att
kunna göra skillnad. Musik, matematik, geografi och
biologi blandas med en gnutta engelska i den här
dramagiska föreställningen.
Tid: 11:20 - 12:30
Plats: Alingsås museum, Södra Ringgatan 3, Alingsås
Arrangör: Alingsås kulturhus och Framtidsveckan
Anmälan: Se alingsas.framtidsveckan.net för länk

ATELJÉ FÖR ALLA
Vill du vara med och skapa framtiden? Vi har ett textilt
språkcafé där vi träffas runt bordet som är fyllt av textil,
garner, symaskin och sybehör för inspirerande och
lärorika vardagssamtal och fritt skapande. Dela med
HÅLLBARA LUNCHER
dig av dina kunskaper, lär dig något nytt eller laga ett
Grand Hotel serverar alltid hemlagad mat från grunden
plagg som gått sönder.
med
säsongens
råvaror.
Denna
vecka
har
vi
varit
extra
GRÄFSNÄS SWISH GARDEN
Tid: 13:00 - 16:00
noggranna i urvalet av våra menyer för en hållbar
Gräfsnäs Swish Garden är öppen 24-7 så att Du kan
Plats: Studiefrämjandet, Göteborgsvägen 10, Alingsås
framtid. Svenskproducerat kött, MSC-märkt fisk och en
swisha förbi och kolla utbudet av mitt överskott av
Arrangör: Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst
växter och betala med Swish. Har Du också överskott dag serveras endast vegetariskt. Välkomna!
Anmälan: anna-karin.andersson@studieframjandet.se
Tid: 11:30 - 13:00
på plantor? Sätt dem här med ditt swishnummer.
Plats: Grand Hotel, Bankgatan 1, Alingsås
ANDELSJORDBRUKET I MÖLNEMAD
Tid: Hela veckan
Arrangör: Grand Hotel Alingsås
Alingsås första och hittills enda andelsjordbruk. Vi
Plats: GJORD i Gräfsnäs, Bjärkevägen 28, Gräfsnäs
odlar grönsaker åt 30 familjer. Vill du veta mer så kom
Arrangör: GJORD
på denna informationsträff. Det blir en bildvisning från
SÖNDAG 7 APRIL 2019
GRATIS LOPPIS!
förra säsongen.
YIN YOGA
Ta med dig något hemifrån som du inte behöver längre
Tid: 18:00 - 19:30
En mjuk och stilla yogaform som är välgörande för
och se om du kan hitta något du kan behöva istället!
Plats: Pumphuset, Södra Strömgatan 6, Alingsås
såväl kroppsliga som emotionella spänningar. Fysiskt
Loppisen kommer finnas på våning 2 och vara öppen
fokus i yin yoga är kroppens bindväv – bli rörligare och Arrangör: Köksträdgården i Mölnemad
även under Mer-öppet.
Anmälan: lejo83@gmail.com
mjukare. Den långa tiden i positionerna och det
Tid: Hela dagen, hela veckan
långsamma tempot ger möjlighet att stanna upp – att
KLIMATKOLLAPS – EN FÖRELÄSNING
Plats: Sollebrunns bibliotek, Skolgatan 6A, Växthuset
ha närvaro i nuet.
Extinction Rebellion Göteborg presenterar en
Arrangör: Sollebrunns bibliotek
Tid: 16:00 - 17:15
tankeväckande föreläsning om klimatkollaps och
Plats:
Imago
Yogastudio,
Kungsgatan
22B,
Alingsås
STORA TEKNIKUTMANINGEN FÖR ÅK F-3
miljöaktivism. Hur akut är läget? Hur ska vi hantera
Arrangör: Imago Yogastudio
500 elever från lågstadiet i kommunen kommer att ta
kunskapen om klimatförändringarna? Vad är vägen
Anmälan: evas.yoga@telia.com
fram leksaker av återvunnet material.
framåt? Föreläsarna är Leila Swartling, miljöaktivist
Bidragen ställs ut i Palladiums foajé under
och lärarstudent i samhällskunskap och Kristoffer
NATIONALPARKEN – RIKSTEATERN
Framtidsveckan.
Ödman, miljöaktivist och tvåbarnsfar
Gänget som skapade
Plats: Palladiums foajé, Nygatan 22, Alingsås
Tid: 18:00 - 20:00
och medverkade i
Arrangör: KomTek Alingsås
Plats: Christinaesalen, Västra Kyrkogatan, Alingsås
succéshowen Fäboland
Arrangör: Extinction Rebellion
är tillbaka med en ny
NOLBYGÅRD SWISH-GARDEN
musikfylld föreställning!
Har du plantor att sälja ställer du dem i tältet märkta
RIK PÅ RIKTIGT – EN FÖRELÄSNING OM
Följ med in i de djupa
med swishnummer, pris och sortnamn. Kom och
HÅLLBART VÄLBEFINNANDE
botanisera bland utbudet och köp de plantor du vill ha skogarna, in i byalagsFredrik Warberg från
gubbarnas,
genom att swisha till angivet nummer.
Tidsverkstaden håller en
skogsmaskinernas och
Tid: Hela veckan
inspirerande och viktig
de mjuka
Plats: Nolbygård, Ängsvaktaregatan 19, Alingsås
föreläsning. Sverige är ett
mossbäddarnas land.
Arrangör: Omställning Alingsås
av världens bästa länder
Tid: 18:00 - 20:00
att leva i. Hur kan vi bli
NÄR ALINGSÅS FUNGERADE UTAN FOSSIL
Plats: Palladium,
en förebild som med hög
ENERGI
Nygatan 22, Alingsås
livskvalitet också lyckas
På Grand Hotel finns en vacker fåtölj från 1920. Här
Arrangör: Alingsås
hålla oss inom planetens
kan du slå dig ner och lyssna till Alingsås historia. Per- Teaterförening och Framtidsveckan
gränser? Hur ser
Henrik Rosenströms texter beskriver hur alingsåsarna Anmälan: Biljetter gratis hos Lappat och Klart i
sambandet mellan läget
levde och samhället fungerade utan fossil energi.
Alingsås
på planeten,
Tid: 07:30 - 22:00
konsumtionen och vårt
Plats: Grand Hotel, Bankgatan 1, Alingsås
MÅNDAG 8 APRIL 2019
välbefinnande ut? Vad
Arrangör: Grand Hotel
FRUKOSTMÖTE – SÖK PENGAR GENOM LEADER innebär hållbart välbefinnande – att vara rik på riktigt?
EU-programmet Leader Göteborgs Insjörike bjuder in
ÅTERBRUK
Tid: 18:30 - 20:00
till träff om möjligheterna att söka ekonomiskt stöd för
Vi har tema Återbruk skyltat hela veckan.
Plats: Palladium, Nygatan 22, Alingsås
satsningar på den gröna ekonomin eller inom de gröna Arrangör: Omställning Alingsås
Då kan ni få inspiration att göra något nytt av något
näringarna. Vi bjuder på frukost. Anmälan krävs.
gammalt eller skadat. Det gäller att utmana sin
kreativa förmåga. Vi säljer också skapelser som gjorts Tid: 08:00 - 09:00
Plats: Equmeniakyrkan, Kungsgatan 44, Alingsås
av våra kreativa medlemmar.
Arrangör: Leader Göteborgs Insjörike
Tid: mån-fre 10:00 - 18:00, lör 10-15
Anmälan: martin.dahl@goteborgsinsjorike.se
Plats: Korpens Hantverksbutik och Galleri,
Kungsgatan 40, Alingsås
Arrangör: Korpens Hantverksbutik och Galleri

HÖNSKURS FÖR NYBÖRJARE
Grundkurs om höns: Vi talar om ägg, kycklingar,
bostad, foder och allt annat som du behöver veta för
att känna dig trygg i att skaffa egna fjäderfän. För den
nyfikne, nybörjaren eller den som vill veta mer och
bara är nyfiken. Egna ägg är alltid godast!
Tid: 19:00 - 22:00
Plats: Nolbygård, Tomteredsvägen 1, Alingsås
Arrangör: Nolbygårds ekobageri
Inträde: 100 kronor

DEN FÖRBANNADE KORTSIKTIGHETEN
Anders Wijkman är inte
rädd för att ifrågasätta
och problematisera det
som sker i vårt samhälle.
Wijkman har en gedigen
bakgrund som politiker,
författare och
samhällsdebattör.
Moderator: Fredrik
Bergman. Medverkande:
kommundirektör Maria
TISDAG 9 APRIL 2019
Standar och säkerhetsKAPTEN KRYP, TEMPUS OCH PLANETSKÖTARNA
chef Eija Suhonen
Se måndagens beskrivning
Tid: 19:00 - 20:30
Tid: 09:10 - 10:00
Plats: Palladium, Nygatan 22, Alingsås
Plats: Alingsås museum, Södra Ringgatan 3, Alingsås
Arrangör: Framtidsveckan i Alingsås
Arrangör: Alingsås kulturhus och Framtidsveckan
Anmälan: Se alingsas.framtidsveckan.net för länk
EFTERSNACK PÅ DELI DELI
Vi träffas på DeliDeli efter Anders Wijkmans
TRYGGHET FÖR ÄLDRE (I BJÄRKE) VARNING
föreläsning och diskuterar vidare. Var och en köper sig
FÖR TELEFONBEDRÄGERIER
det den vill ha.
Vishing/telefonbedrägerier ökar kraftigt. Miljontals
Tid: 20:30 - 22:00
kronor försvinner varje månad genom att man via
Plats: Deli Deli, Nygatan 11-13, Alingsås
telefon lurar människor, främst äldre, att hämta ut eller
Arrangör: Framtidsveckan i Alingsås
skicka vidare pengar med hjälp av Bank-ID. Poliserna
Lotta, förebyggare, och Ola, utredare, berättar om
ONSDAG 10 APRIL 2019
riktiga fall och ger goda råd på vägen.
GRÖNSAKSODLING TILL FÖRSÄLJNING
Tid: 12:00 - 13:30
(FULLBOKAD)
Plats: Servicekontoret i Sollebrunn, Centrumtorget,
Tid: 09:00 - 16:00
Arrangör: Polisen/kommunen
Plats: Studiefrämjandets, Göteborgsvägen 10,
Anmälan: lotta.jofjord@polisen.se
Alingsås
FRÅGA KOMMUNEN
Arrangör: Studiefrämjandet
Representanter från Kultur- och utbildningsförvaltInträde: 300
ningen, Samhällsbyggnads-kontoret
Anmälan: ylva.lundin@studieframjandet.se
och Kommunledningskontoret finns på plats för att ta
KAPTEN KRYP, TEMPUS OCH PLANETSKÖTARNA
emot synpunkter och besvara frågor från företag och
(FULLBOKAD)
invånare. Schema för dagen:
Tid: 09:10 - 10:00
14.00-16.00 Christoffer Zevin, företagslots,
Plats: Alingsås museum, Södra Ringgatan 3, Alingsås
Charlotte Klug, folkhälsostrateg, Robert
Arrangör: Alingsås kulturhus och Framtidsveckan
Gustafsson, strateg mänskliga rättigheter
15.00-16.00 Pierre Åkerström, turism och evenemang Anmälan: Se alingsas.framtidsveckan.net för länk
14.30-16.30 Jonas Mökander, kommunikatör
16.00-18.00 Jonas Dahl, energirådgivare, Stefan
Johansson, parkmästare
Tid: 14:00 - 18:00
Plats: Servicekontoret i Sollebrunn, Centrumtorget
Arrangör: Servicekontoret i Sollebrunn
SKOGENS ROLL I ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
Den svenska skogen ger oss stora möjligheter till en
omställning till ett hållbart samhälle.
Vilka möjligheter finns till byggmaterial och papper?
Tid: 14:30 - 16:00
Plats: Christinaesalen, Västra Kyrkogatan, Alingsås
Arrangör: Södra Skogsägarna
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Tid: 18:00 - 19:30
Plats: Sollebrunns bibliotek, Skolgatan 6A, Växthuset
Arrangör: Sollebrunns bibliotek

MÖT ALLIANSENS POLITIKER
Raka svar, dialog och samtal från alliansens
gruppledare, nämnd- och kommunstyrelse-ledamöter
som är satta att leda, förvalta och utveckla Alingsås
kommun. Alliansens politiker bjuder in till ett öppet
samtal kring Alingsås. Framtid där hållbarhet,
samverkan och tillit kan ses som viktiga hörnstenar.
Tid: 16:30 - 18:00
Plats: Teliahuset, Stora Torget 1, Alingsås
Arrangör: Alliansens gruppledare
ATELJÉ FÖR ALLA
Vill du vara med och skapa framtiden? Vi har ett textilt
språkcafé där vi träffas runt bordet som är fyllt av textil,
garner, symaskin och sybehör för inspirerande och
lärorika vardagssamtal och fritt skapande. Dela med
dig av dina kunskaper, lär dig något nytt eller laga ett
plagg som gått sönder.
Tid: 17:00 - 20:00
Plats: Studiefrämjandet, Göteborgsvägen 10, Alingsås
Arrangör: Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst
Anmälan: anna-karin.andersson@studieframjandet.se

KÄPPHÄST-TILLVERKNING
Vi tillverkar käpphästar! Tag med eget material, gärna
garnrester, knappar, tyger, rundstav, nål och tråd.
Symaskin finns på plats. Vi bjuder på fika! Käpphästhoppning för alla, 13 april på Mellby Västergård.
TRYCKLUFT – TILL VILKET PRIS?
Tid: 17:00 - 20:00
Företag producerar i regel 30-50% mer tryckluft än vad Plats: Servicekontoret i Sollebrunn, Centrumtorget
de behöver. Här finns kanske det snabbaste sättet att
Arrangör: Kultur i Bjärke
spara pengar. Välkommen till en föreläsning av Daniel
Winkler från Enersize. Två platser per företag.
HÅLLBART KULTURQUIZ PÅ ALINGSÅS
Kostnadsfritt – vi bjuder på lunch.
KULTURHUS
Anmälan: jonas.dahl@alingsas.se senast 3:e april
Testa dina kulturkunskaper i kulturhusets quiz! Frågor
Tid: 11:30 - 12:30
om litteratur, konst, musik, teater, dans, film,
Plats: Alf Pettersson AB, Borgens gata 18, Alingsås
kulturpolitik - denna gång med tema hållbarhet. Kaka
Arrangör: Energi- och klimatrådgivningen i Alingsås
och kaffe finns på plats för 10 kr. Fina priser utlovas till

VINDEN SECOND HAND BUTIK
Vinden är en hjälporganisation som bedriver second
hand-verksamhet med mål att kunna hjälpa
behövande runt hela jorden. Här kan du hitta kläder,
ÖPPET HUS I TALLHYDDAN – VÅRT NÄSTA
husgeråd, möbler m.m.
NATURUM
Tid: 13:00 - 18:00
Tallhyddans annex i Gräfsnäs, Brobacka, Risön,
Damsjöås, Nääs och Floda Garveri presenteras liksom Plats: Vinden Second Hand, Maskingatan 6, Alingsås
planerna för ett Naturum på platsen. I samarbete med Arrangör: Vinden Second hand
Alingsås bilkooperativ och tidningen Elbilen erbjuds
HANDARBETA TILLSAMMANS
skjuts från Lilla torget med eldrift.
Lappa, laga, sy om, brodera eller sticka? Välkommen
Tid: 17:00 - 20:00
att handarbeta tillsammans!
Plats: Tallhyddan, Nolhaga allé, Alingsås
Tid: 14:00 - 17:00
Arrangör: Mjörnbygdens naturcentrum
Plats: Noltorpskyrkan, Klämmavägen 8, Alingsås
Arrangör: Noltorpskyrkan, Svenska kyrkan, Alingsås
PROVÅK ELBIL
Alingsås bilkooperativ och tidningen Elbilen visar upp
GRANNSAMVERKAN I FLERFAMILJSHUS
olika elbilar och erbjuder en mjuk och tyst skjuts från
Du som bor och/eller verkar i områden med
Lilla torget till Tallhyddan och tillbaks med eldrift.
flerfamiljshus, vill du veta mer om hur du kan minska
Tid: 17:00 - 20:00
brottsligheten och öka tryggheten i ditt område?
Plats: Lilla torget, Alingsås
Dialogträff om grannsamverkan i flerfamiljshus med
Arrangör: Alingsås bilkooperativ och tidningen Elbilen representanter från Alingsås kommun, Polisen,
Alingsåshem och Fastighetsägarna i Alingsås.
IDROTTSKWITTER
Tid: 15:30 - 17:00
SISU Idrottsutbildarna bjuder in till ett kwitter för
Plats: Rådhuset, Väktaren, Stora torget 1, Alingsås
politiker och idrottsföreningar för att samtala om
Arrangör: Alingsås kommun, Polisen, Alingsåshem
idrottens samhällsnytta, möjligheterna med livslångt
och Fastighetsägarna
idrottande och vilka förutsättningarna är för att skapa
Anmälan: charlott.klug@alingsas.se senast 5/4
framtidens idrott. Korta föredrag på scen varvas med
samtal i tvärgrupper.
Tid: 17:30 - 21:00
Plats: Estrads foajé, Bryggaregatan 2, Alingsås
Arrangör: SISU Idrottsutbildarna

SAMTALSMÖTE MED SOCIALDEMOKRATERNAS
KOMMUNPOLITIKER!
Socialdemokraternas ledande kommunpolitiker finns
tillgängliga för goda diskussioner kring Alingsås
utveckling. Har du frågor kring vår socialdemokratiska
politik för Alingsås? Har du en särskild fråga du brinner
särskilt för, som du vill att även vi ska ta till oss och
driva? Vi är idel öra! Vi hoppas på många bra samtal
kring miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Vi bjuder på
kaffe och bulle
Tid: 16:00 - 18:30
Plats: Folkets hus, Socialdemokraternas expedition,
Norra Strömgatan 9, Alingsås
Arrangör: Socialdemokraterna Alingsås

vinnande lag!
Tid: 18:00 - 19:00
Plats: Alingsås Kulturhus, Södra Ringgatan 3,
Alingsås
Arrangör: Alingsås Kulturhus

PERMAKULTUR ÄR FRAMTIDEN, INTE BARA I DIN
TRÄDGÅRD!
Ylva Arvidsson från Borrabo Permakultur berättar med
ord och bild om familjens permakulturträdgård på
Borrabo gård, där de fångar och lagrar energi, bygger
nätverk och sluter kretslopp.
Tid: 18:00 - 19:00
Plats: Palladium, Nygatan 22, Alingsås
Arrangör: Studiefrämjandet
SOLENERGI FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
Bostadsrättsföreningen Snickaren bytte 34
elabonnemang mot ett enda abonnemang i samband
med att de satte upp 24 kW solceller på taket. Kom
och hör när Christer berättar om hur de gjorde.
Tid: 18:00 - 19:00
Plats: Pannrummet, Snickaregatan 8, Alingsås
Arrangör: Energi- och klimatrådgivningen i Alingsås

MAZARINKURS
Vi lär oss göra mazariner och dess släktingar och har
det kul!
Tid: 19:00 - 21:30
Plats: Nolbygårds Ekobageri, Ängsvaktaregatan 19
Arrangör: NolbygårdsEkobageri
Inträde: 300kr
Anmälan: lasselarsson@me.com
ODLA GRÖNSAKER
Grönsaksodlaren Jonas
Ringqvist berättar hur han
och hans fru försörjer sig
på en småskalig och
ekologisk grönsaksodling.
Han beskriver de metoder
han använder för att odla
med omsorg om jorden
och samtidigt få odlingen
lönsam. Jonas
föreläsning följer på Ylva
Arvidssons föreläsning om Permakultur.
Tid: 19:00 - 20:00
Plats: Palladium, Nygatan 22, Alingsås
Arrangör: Studiefrämjandet

CYKELKÖKET ALINGSÅS
Cykelköket erbjuder gemenskap, reparation och fika.
Cykeln är kanske en av de mest revolutionerande
uppfinningar som gjorts. Ökade människan mobilitet
avsevärt när den kom och med lite kärlek mellan
varven kan den vara livet ut. Billigt, miljövänligt och
hälsofrämjande, med cykeln in i FRAMTIDEN.
Tid: 17:00 - 20:00
Plats: Cykelköket, Noltorps kyrka, Noltorps centrum
Arrangör: Cykelköket Alingsås
INVIGNINGEN AV DEN NYA UTSTÄLLNINGEN I
BROBACKA
Efter 33 år så har utställningen i Högs soldattorp i
Brobacka naturreservat moderniserats. Kom på
invigningen och passa på och njut av jättegrytor, utsikt
och vacker natur.
Tid: 17:00 - 20:00
Plats: Brobacka naturreservat, Kungälvsvägen,
Alingsås
Arrangör: Mjörnbygdens naturcentrum

MYCKET MAT PÅ LITEN YTA
Odla själv i pallkrage, kruka, bädd och växthus. Vi
hjälper dig att maximera ytan i din trädgård, på din
balkong eller i ditt fönster. Vi ses i Åsas trädgård och
PROVA PÅ MINDFULNESS
inspireras. Alla kan odla!
Svårt att få ihop livspusslet? Mindfulness är ett sätt att Tid: 17:00 - 19:00
vara närvarande i nuet och att förhålla sig till stress
Plats: Åsas villaträdgård, Fyrmästarevägen 12,
och oro. Här får du en kort introduktion till mindfulness, Alingsås
prova några olika tekniker och det finns möjlighet att
Arrangör: Åsa Lindbom och Köksträdgården i
ställa frågor. Enklare fika ingår.
Mölnemad
Tid: 19:00 - 20:15
Anmälan: lejo83@gmail.com
Plats: Imago Yogastudio, Kungsgatan 22B, Alingsås
SAMTAL OM FRÖER OCH SÅDDER
Arrangör: Imago Yogastudio
Vi träffas och delger varandra erfarenheter av odling.
Anmälan: info@onepiecetopeace.se
Ta gärna med eventuellt överskott av fröer och sådder
EFTERSNACK PÅ DELI DELI
så att vi kan byta med varandra.
Odlingssnack med likasinnade. Efter odlingskvällen på Tid: 17:00 - 18:30
Palladium med Ylva Arvidsson och Jonas Ringqvist
Plats: Pumphuset, Södra Strömgatan 6, Alingsås
går vi vidare till Deli Deli. Permakultur, grönsaksodling, Arrangör: Alingsås Trädgårdsförening
redskap, tekniker eller vad du själv vill diskutera. Få
HUR KAN JAG GÖRA MITT HUS MER HÅLLBART?
tips och råd kring din egen odling.
Planering och renovering – En inspirationsföreläsning
Tid: 20:00 - 22:00
med fokus på vilka förändringar som gör miljömässigt
Plats: Deli Deli, Nygatan 11-13, Alingsås
störst skillnad för småhusägare. Samuel Lindskog
Arrangör: Omställning Alingsås
Tid: 18:00 - 19:30
Plats: Sollebrunns bibliotek, Skolgatan 6A Växthuset,
TORSDAG 11 APRIL 2019
Sollebrunn
FÖREDRAG FÖR ÄLDRE: VARNING FÖR
Arrangör: Sollebrunns bibliotek
TELEFONBEDRÄGERIER
Vishing/telefonbedrägerier ökar kraftigt. Miljontals
TRYGGHET I BOENDET (BJÄRKE)-UTBILDNING
kronor försvinner varje månad genom att man via
AV KONTAKTPERSONER I GRANNSAMVERKAN
telefon lurar människor, främst äldre, att hämta ut eller
Utbildning för blivande eller befintliga kontaktpersoner i
skicka vidare pengar med hjälp av Bank-ID. Poliserna
grannsamverkan pågår. Kursen avslutas med sista
Lotta, förebyggare, och Ola, utredare, berättar om
lektionen under Framtidsveckan.
riktiga fall och ger goda råd på vägen.
Tid: 18:00 - 21:00
Tid: 10:30 - 12:30
Plats: Servicekontoret i Sollebrunn, Centrumtorget
Plats: Christinaesalen, Västra Kyrkogatan, Alingsås
Arrangör: Polisen, Alingsås kommun, Studieförbundet
Arrangör: Polisen
Vuxenskolan
VIKARYDS KÖTTBOD
UPPHANDLA EN MÄTT MORMOR OCH GLADA,
Vikaryds Köttbod, din Gårdsbutik 5 km utanför
STARKA BARN
Alingsås. Vi säljer närproducerat kött
Så blir den offentliga
från nöt, lamm, gris och vilt. I butiken finns även Fisk
måltiden god och
från Island, Kyckling från Adelsåsen, Honung och
hälsosam. KlimatÄppelmust och framförallt kunnig och trevlig personal
och miljöproblemen
som kan guida dig i köttkunskap, recept och goda råd.
ökar kraven på att
Tid: 11:00 - 18:00
kommunen ska köpa
Plats: Vikaryds köttbod, Vikarydsvägen 5, Alingsås
lokalt producerade
Arrangör: Vikaryds Köttbod
livsmedel och laga
FABRIKSFÖRSÄLJNING HOS MARIEDAL DESIGN maten i egen regi.
Gunnar Lyckhage,
Här hittar du plagg och accessoarer i ren ny ull i drygt
upphandlingsexpert,
50 härliga färger. Fynda bland det vi säljer ut av
mässplagg mm eller beställ ur vårt ordinarie sortiment visar hur det är
möjligt trots EU:s regler.
på plats. All tillverkning och design sker här hos oss I
Paneldebatt med politiker, tjänstemän och lokal
Alingsås.
jordbrukare. Tid för frågor.
Tid: 15:00 - 18:00
Tid: 18:00 - 20:00
Plats: Mariedal Design, Nitgatan 6, Alingsås
Plats: Palladium, Nygatan 22, Alingsås
Arrangör: Mariedal Design AB
Arrangör: Alingsås Klimatfullmäktige
FRÅGA OM SOLCELLER
Funderar du på att skaffa solceller? Passa på att fråga EXTRA UTLÄMNING FÖR REKO-RING ALINGSÅS
REKO är ett lätt sätt att kunna köpa bra och
kommunens rådgivare om ekonomi, regler,
närproducerade produkter, direkt från producenten. I
växelriktare, livslängd eller något annat. Drop-in!
samband med framtidsveckan har vi en extra
Tid: 15:00 - 18:00
utlämning. För mer info samt bokning av varor, joina
Plats: Alingsås Kulturhus, Södra Ringgatan 3,
oss på Facebook: REKO-ring Alingsås.
Alingsås
Tid: 18:30 - 19:00
Arrangör: Energirådgivningen
Plats: Nolhagaskolans parkering, Nolhaga allé,
Alingsås
Arrangör: REKO- ring Alingsås

KLIMATET OCH DU – KLIMATÅNGEST,
SMYGFLYG OCH MILJÖPSYKOLOGI
Du ändrar inte beteende med kunskap, utan genom att
förstå hur du fungerar. Kom och låt dig inspireras!
Misse Wester är krisforskare/gästprofessor vid Lunds
universitet. Hon har nyligen medverkat i SVT:s
realityserie Nedsläckt land, som berör vad som krävs
för att klara sig om krisen är ett faktum.
Tid: 18:30 - 20:00
Plats: Utbildningens Hus, Östra Ringgatan 16,
Alingsås
Arrangör: Alingsås kommun, Alingsåshem
NÖRDCAFÉ – ULL
Välkommen till ett samtal om ull som material, om olika
kvaliteter, om varifrån ull som säljs i Sverige kommer
eller det du själv vill ta upp i sammanhanget.
Tid: 19:30 - 21:00
Plats: Nolbygård, Tomteredsvägen 1, Alingsås
Arrangör: Kerstin Kolback

FREDAG 12 APRIL 2019
SKATTEGÅRDENS LANTOST
Gårdsmejeri och butik i den lilla byn Magra utanför
Sollebrunn. Här finner Du hantverksmässigt tillverkad
ost ystad på mjölken från våra egna getter samt
getsalami, getfiol, getmjölkstvål, fällar, gårdens ägg
och lokala delikatesser. Fyll på ditt skafferi med
närproducerat och lantliga upplevelser!
Tid: Hela dagen
Plats: Skattegårdens Lantost, Höggärdetvägen 2,
Arrangör: Skattegårdens Lantost
FRAMTIDSKWITTER: HUR FÅR VI UNGDOMAR
ATT TRIVAS OCH MÅ BRA – HÄR I ALINGSÅS?
Ungdomar möter vuxna om upplevda verkligheter med
oro och psykisk ohälsa men också om goda exempel
på det som ger välbefinnande och trygghet. Vi lär av
varandra i kreativa samtal om ungdomarnas behov för
en bättre framtid – vad behöver olika aktörer göra, hur
kan vi i samverkan skapa förändring?
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Arena 11, Rektorsgatan 11, Alingsås
Arrangör: Ungdomsfullmäktige & Kwitterskötarna
Anmälan: klas@teamkraft.se
BJÄRKE, EN PLATS I KOMMUNEN!
De folkvalda politikerna finns på plats. Kom och prata
om vad som är aktuellt i Bjärkebygden. Kaffe och fika
till alla! Idélådan finns på plats hela veckan!
Tid: 11:00 - 20:00
Plats: Servicekontoret i Sollebrunn, Centrumtorget
Arrangör: Susanna Nerell
VIKARYDS KÖTTBOD
Vikaryds Köttbod, din Gårdsbutik 5 km utanför
Alingsås. Vi säljer närproducerat kött
från nöt, lamm, gris och vilt. I butiken finns även Fisk
från Island, Kyckling från Adelsåsen, Honung och
Äppelmust och framförallt kunnig och trevlig personal
som kan guida dig i köttkunskap, recept och goda råd.
Tid: 11:00 - 18:00
Plats: Vikaryds köttbod, Vikarydsvägen 5, Alingsås
Arrangör: Vikaryds Köttbod
HÅLLBART MODE PÅ GRAND HOTEL
Finns det ett hållbart mode för oss som älskar fashion
och vill fortsätta att njuta av det?
Den frågan ställde vi oss och beslöt att bjuda in till en
hållbar modevisning för att visa på vad som görs redan
idag och, för att under lättsamma former på Grands
After Work, prata om vad som kan göras i framtiden.
Anna Lidström, modedesigner, designdoktorand på
Textilhögskolan. Karin S, Tremark och No19 bjuder på
en hållbar modevisning och samtal om sitt
hållbarhetsarbete. Grand serverar klimatsmart AWbuffé & trevliga priser i baren!
Tid: 16:00 - 20:00
Plats: Grand Hotel, Bankgatan 1, Alingsås
Arrangör: Grand Hotel Alingsås

KLIMATMANIFESTATION #FRIDAYSFORFUTURE
För Dig som inte tycker att politiken gör tillräckligt i
kristiden vi är i. Varje fredag är Du välkommen att visa
att Du bryr dig om klimatfrågan. Ibland har någon med
fika och tipspromenad och skyltar finns färdiga eller ta
med din egen!
Tid: 17:00 - 18:00
Plats: Rådhusets trappa, Stora torget 1a, Alingsås
Arrangör: Alingsås klimatfullmäktige -ett nätverk av
engagerade medborgare för klimatet
FILMVISNING OCH PANEL: I MORGON
Vi bjuder på
ekologisk och
närproducerad mat
och visning av
dokumentären
Imorgon som är en
optimistisk
dokumentär om
vårt klimat. Istället
för att visa ”det
värsta som kan
hända”-scenarion
fokuserar filmen på människorna som kommer med
lösningar, förslag och åtgärder. Efter filmen får du
gärna stanna kvar för ett panelsamtal om hållbarhet
om vad vi alla kan göra för att bidra. Deltagare i
panelen är vår Alingsås Energis VD Jan Olofzon,
Alingsåshems VD Lars Mauritzson, Lasse från
Nolbygård och Åsa Lindbom från Ecogain.
Tid: 17:30 - 21:00
Plats: Palladium, Nygatan 22, Alingsås
Arrangör: Alingsås Energi Nät AB, Alingsåshem
Anmälan: https://www.alingsasenergi.se/nyheter/valko
mmen-pa-klimatsmart-fredagsmys
ÅTERBRUK
Ta med en eller ett par avlagda t-shirts eller tröjor så
får de ett nytt liv! De kan bli vantar, mössor eller
kassar. Här får du också fler tips på hur något avlagt
kan förvandlas till något fint i ny skepnad. Vi umgås,
ger varandra idéer och pysslar.
Tid: 18:00 - 21:00
Plats: GJORD i Gräfsnäs, Bjärkevägen 28, Gräfsnäs
Arrangör: Gjord skaparverkstad
VISAFTON PÅ TRAMPVERKSTAN
Välkomna på visafton i magasinet där Trampverkstan
huserar. Vi bjuder på livemusik från scen. Fika
kommer att finnas att köpa.
Tid: 18:00 - 21:00
Plats: Trampverkstan, Knutstorpsvägen 46,
Sollebrunn
Arrangör: Trampverkstan
Inträde: 150kr

LÖRDAG 13 APRIL 2019
SKATTEGÅRDENS LANTOST
Gårdsmejeri och butik i den lilla byn Magra utanför
Sollebrunn. Här finner Du hantverksmässigt tillverkad
ost ystad på mjölken från våra egna getter samt
getsalami, getfiol, getmjölkstvål, fällar, gårdens ägg
och lokala delikatesser. Fyll på ditt skafferi med
närproducerat och lantliga upplevelser!
Tid: Hela dagen
Plats: Skattegårdens Lantost, Höggärdetvägen 2
Arrangör: Skattegårdens Lantost
HANDVERKTYGSKURS PÅ TRAMPVERKSTAN
Introduktionskurs i användandet av handverktyg. (Max
7 platser) Vi kommer under tre timmar gå igenom
slipning av eggverktyg utan el, handhyvling, riktning av
material och profilhyvling. Inga förkunskaper krävs.
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Trampverkstan, Knutstorpsvägen 46 Sollebrunn
Arrangör: Trampverkstan
Inträde: 500
Anmälan: trampverkstan@gmail.com
ÖLBRYGGNINGSKURS (FULLBOKAD)
Tillsammans brygger vi en öl med ekologiska råvaror.
Vi går igenom grunderna i hur man brygger öl hemma:
teori och praktik. Vi visar också bryggeriet och berättar
om vår egen verksamhet. I priset ingår lunch.
Tid: 09:00 - 15:00
Plats: Alingsås Bryggeri AB, Kungegårdsgatan 2
Arrangör: Alingsås Bryggeri AB
Inträde: 600 kr

PROVA PÅ RESTORATIVE YOGA
Restorative Yoga är en återhämtande och
uppbyggande yogaform. Med hjälp av bolster, filtar och
block hjälper vi kroppen sjunka ner i djup avslappning
och sinnet följer efter.
Nu har du möjlighet att prova ett pass. Du har också
möjlighet att stanna kvar på en enkel fika efter passet.
Tid: 10:00 - 11:15
Plats: Imago Yogastudio, Kungsgatan 22B, Alingsås
Arrangör: Imago Yogastudio
Anmälan: info@onepiecetopeace.se

SÖNDAG 14 APRIL 2019
LOPPIS PÅ ÖSTÄNGS GÅRD
Återbruk och second hand är en väg att gå för att
minska vår miljöpåverkan. Vi öppnar därför en tillfällig
loppis under Framtidsveckan.
Tid: 10:00 - 16:00
Plats: Östängs gård, Loo Östäng 135, Sollebrunn
Arrangör: Östängs Gård

ÖPPEN GÅRD PÅ ÖSTÄNG
Vi öppnar upp vår gård för besökare under en dag.
Östängs gård är ett småskaligt jordbruk med hönor,
UPPTÄCK BJÄRKEBYGDEN MED BUSS
katter, får och ankor, grönsaksodling, frukt- och
Samverkansprojektet LAB190 bjuder in till en guidad
bärodling och en skogsträdgård. Denna dag öppnar vi
bussresa i Bjärkebygden för att upptäcka en del av alla
också upp en loppmarknad med fyndläge. Vi säljer
smultronställen trakten erbjuder. Lunch bekostas på
också ägg och lammskinn. Guidade visningar klockan
egen hand i Sollebrunn och däremellan besöker vi
10 och 13. Fika till försäljning.
gårdsbutiker och sevärdheter och får höra mycket av
Tid: 10:00 - 16:00
intresse från vår kunniga guide.
Plats: Östängs gård, Loo Östäng 135, Sollebrunn
Tid: 10:00 - 16:00
Arrangör: Östängs Gård
Plats: Alingsås station, Stationsgatan, Alingsås
Arrangör: Västarvet/LAB190
ÖPPEN KÖKSTRÄDGÅRD I MÖLNEMAD
Anmälan: arvid.johansson@alingsas.se
På Köksträdgården i Mölnemad odlar vi grönsaker året
runt. Maj-Oktober säljer vi grönsaker via vårt
STORA TEKNIKUTMANINGEN FÖR ÅK F-3
andelsjordbruk, gårdsbutik och reko-ring. Vi odlar utan
500 elever från lågstadiet i kommunen kommer att
gifter, med handkraft i fasta bäddar, tätt och
arbeta med en teknikutmaning under några veckor.
producerar mycket mat på liten yta. Vi kommer att
De ska ta fram en leksak av återvunnet material. Kom
sälja glutenfritt, närproducerat fika under dagen.
och se elevernas bidrag.
Tid: 10:00 - 16:00
Tid: 10:00-12:00
Plats: Loo Mölnemad, Loo Mölnemad 950, Sollebrunn
Plats: Palladiums foajé, Nygatan 22, Alingsås
Arrangör: Köksträdgården i Mölnemad
Arrangör: KomTek Alingsås
ÖPPET HUS PÅ TRAMPVERKSTAN
VINDEN SECOND HAND BUTIK
Här finns varken el- eller fossildrift utan alla maskiner
Vinden är en hjälporganisation som bedriver second
drivs av mänsklig kraft. Här kan du specialbeställa
hand-verksamhet med mål att kunna hjälpa
skärbrädor, fönsterlister och husdetaljer som inte
behövande runt hela jorden. Här kan du hitta kläder,
tillverkas längre. Över 200 trähyvlar gör det möjligt att
husgeråd, möbler m.m.
efterlikna gammalt hantverk. Trampverkstan är öppen
Tid: 10:00 - 14:00
liksom butiken med ett axplock av trampverkstans
Plats: Vinden Second Hand, Maskingatan 6, Alingsås
alster och andra lokala produkter. Gästloppis i
Arrangör: Vinden Second hand
gröngräset!
KOMPOSTERA OCH ODLA MED MINIMAL
Tid: 10:00 - 16:00
ARBETSINSATS
Plats: Trampverkstan, Knutstorpsvägen 46,
Mullnet – En kombinerad kompost och odlingslåda
Sollebrunn
som aldrig behöver grävas om. Visning om hur man
Arrangör: Trampverkstan
enkelt komposterar trädgårdsavfall och producerar sin
TA DIG KLIMATVÄNLIGT TILL ÖSTÄNGS ÖPPNA
egen jord. På köpet kan man odla grönsaker i bekväm
GÅRD MED OSS!
arbetshöjd.
Vi träffas på buss nr 540 som går kl 12.00 från
Tid: 11:00 - 15:00
Alingsåsterminalen och stiger av i Upplo 12.19.
Plats: Mullnet.se Baksidan, Dalbergstagan 3, Alingsås
Därifrån har vi en vacker promenad, ca 3 km lång,
Arrangör: Mullnet
hälften på grusväg och hälften på en liten asfaltväg.
ÖPPEN GÅRD – MELLBY VÄSTERGÅRD
13:00 får vi en visning av gården och strax innan kl 14
Välkommen till Gården mitt i byn! Mellby Västergård är går vi längst asfaltsvägen till Hallavadets hållplats (ca
en besöksgård utmed Retrovägen. Vi tänder upp
2 km promenad) där vi tar buss nr 540. Tillbaks 14.55.
grillarna. Ta med eget att grilla! Tipspromenad emellan Tid: 12:00 - 15:00
stallar och väderkvarn. Käpphäst hoppning. Kl 12.
Plats: Alingsåsterminalen, Stationsgatan, Alingsås
Träffa bönder mitt i sådden! Kaffe och våffla!
Arrangör: Alingsås omställning och klimatfullmäktige
Tid: 11:00 - 15:00
MODEVISNING WEREDO FASHION
Plats: Stora Mellby Västergård, Mellbyvägen 126
Se plaggen vi räddat från soptunnan i vår modevisning
Arrangör: Mellby Västergård
med internationell känsla! Vi bjuder på en dag fylld
VIKARYDS KÖTTBOD
med textil hållbarhet med fokus på hur vi kan ta vara
Vikaryds Köttbod, din Gårdsbutik 5 km utanför
på all textil som slängs direkt i soporna. Föredrag om
Alingsås. Vi säljer närproducerat kött
projekten Circular Textile Initiative och Fashion
från nöt, lamm, gris och vilt. I butiken finns även Fisk
Revolution Week.
från Island, Kyckling från Adelsåsen, Honung och
Tid: 14:00 - 17:00
Äppelmust och framförallt kunnig och trevlig personal
Plats: Palladium, Nygatan 22, Alingsås
som kan guida dig i köttkunskap, recept och goda råd. Arrangör: Studiefrämjandet Västra Götaland Sydväst
Tid: 11:00 - 14:00
Anmälan: anna-karin.andersson@studieframjandet.se
Plats: Vikaryds köttbod, Vikarydsvägen 5, Alingsås
ÖPPEN PERMAKULTURTRÄDGÅRD OCH
Arrangör: Vikaryds köttbod
HUSHÅLL
ÖPPET HUS PÅ TRAMPVERKSTAN
Guidning varje hel timma: Öppen permakulturträdgård
Här finns varken el- eller fossildrift utan alla maskiner
och hushåll. Trädgården har en Permakulturdesign och
drivs av mänsklig kraft. Här kan du specialbeställa
hushållet drivs enligt permakultur i största möjliga mån.
skärbrädor, fönsterlister och husdetaljer. Över 200
Permakutur= permanent hållbart. Hugelbäddar,
trähyvlar gör det möjligt att efterlikna gammalt
mullbyggande, kolinlagring, perenna grönsaker etc.
hantverk. Trampverkstan är öppen liksom butiken med Tid: 14:00 - 18:00
ett axplock av trampverkstans alster och andra lokala
Plats: GJORD i Gräfsnäs, Bjärkevägen 28, Gräfsnäs
produkter.
Arrangör: GJORD
Tid: 12:00 - 17:00
Plats: Trampverkstan, Knutstorpsvägen 46 Sollebrunn
Alla	
  programpunkter	
  f inns	
  utförligare	
  
Arrangör: Trampverkstan
beskrivna	
  på	
  
ORGELKONSERT
Orgelkonsert med organist Lars Storm. Musik av Bach,
som balsam för själen.
Tid: 17:00 - 18:00
Plats: Christinae kyrka, Västra Kyrkogatan 1, Alingsås
Arrangör: Svenska kyrkan, Alingsås

www.alingsas.framtidsveckan.net/program	
  	
  
	
  
Alla	
  programpunkter	
  är	
  gratis	
  och	
  utan	
  
anmälan	
  om	
  inget	
  annat	
  anges.	
  	
  

