
EN DEL AV REGION VÄSTERNORRLANDWWW.HOLA.SE

HÅLLBARHETS
FESTIVAL

Fredagen den 8 november 2019 kl 8:3014:00

Workshops • Filmvisning • Ekolunch
Fairtradebutik • Eld och kolning

tips på böcker och tidsskrifter
After Work om klimatomställning

Öppet för allmänheten

Fritt inträde  Varmt välkomna!
Åk hit med buss!

Buss anländer till Prästmon 08:20 från Kramforshållet.
Buss avgår 14:10 mot Nyland/Kramfors.



PROGRAM

Folkhögskolevägen 5 
870 52 Nyland

Tel: 0612-856 01
E-post: receptionen@hola.se

HÅLLBARHETSFESTIVAL 2019

Var ligger de olika lokalerna? 
Högtidssalen - en trappa upp från receptionen/matsalen i huset Styresholm.
Trappsalen - en trappa upp från receptionen/matsalen i huset Styresholm.
Styresholmssalen – gå genom matsalen och upp för bortre trappan i huset Styresholm.
Drönaren - bottenvåningen i huset Bikupan.
Brasrummet - rakt fram från huvudingången i huset Styresholm.

Tid HÖGTIDSSALEN TRAPPSALEN STYRESHOLMSSALEN DRÖNAREN UTE BRASRUMMET

8.30 Invigning och inledning

9.00 Kortfilm:  
”Transition to a world  

without oil” + diskussion

Workshop:  
Biokol och bokashi

Workshop:  
Bygg insektshotell

Kortfilm:  
”Story of stuff”

Drop-in-rådgivning: 
Energi och klimat

9.45 FIKA
10.15 Film:  

”Leva inom planetgrän-
serna - ett jordat liv” 

+ diskussion

Workshop:  
Rymdresan

Ekofilosofiskt samtal: 
”Naturresurser -att förstå 

tid och skala”

Prova på elcykel

11.30
VEGETARISK EKOLUNCH – FÖR ATT MINSKA MATENS KLIMATPÅVERKAN!

12.30 Kortfilm:  
”Costa Rica” + diskussion

Workshop:  
Bygg insektshotell

Drop-in-rådgivning: 
Energi och klimat

13.00 Föreläsning - After 
Work:  

Den nödvändiga  
klimatomställningen - och 

vägen till en postfossil 
välfärd

  

 ` Sackeus Fairtradebutik utanför matsalen

 ` Utställningen ”frön för framtiden” i brasrummet

 ` Boktips och tidskrifter utanför högtidssalen
14.10 UTE 
Vi kopplar upp oss till Fridays for Furure Kramfors med 
talkörer via en mobiltelefon.
”Förändra systemet – inte klimatet”

HOLA FHSK
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PROGRAM UNDER DAGEN
WORKSHOP: Rymdresan
Hur utrustar vi ett rymdskepp som skall vara borta från jorden i 6 000 år?  
Med Monika Sundström.

WORKSHOP:  Biokol och bokashi
Gör ditt eget biokol - rädda klimatet och förbättra odlingsjorden! Hur fungerar kompostmetoden 
bokashi? Med Monika Sundström.

WORKSHOP: bygg insektshotell 
Gör en praktisk insats för den biologiska mångfalden; bygg en bostad för de viktiga insekterna! 
Du får också lära dig mer om insekternas viktiga roll i ekosystemen och varför så många av 
dem har bostadsbrist. Med Maria Danvind, verksamhetsutvecklare på Naturskydds föreningen i 
Västernorrland och Jämtland och Emma Andersson, aktiv i Naturskyddsföreningen Höga kusten 
- Ådalarna.

FILM: Transition to a world without oil
TED-talk med Rob Hopkins. Transiton to a world without oil. Engelskt tal. Textad på engelska.  
18 min film + diskussion.

FILM: Costa Rica 
TED-talk med Monica Araya. ”A small country with big ideas to get rid of fossil fuels: Costa Rica”. 
Engelskt tal. Svensk undertext. 16 min film  + diskussion.

Ekofilosofiskt samtal: naturresurser – att förstå tid och skala
Ekofilosofiska perspektiv på hur vi kan förstå de större sammanhangen kring användning av 
naturresurser. Med Linda Nordström.

FILM: Leva inom planetgränserna, ett jordaT liv
För att leva inom planetgränserna behöver vi återta makten över och förnya våra kunskaper om 
hur vi brukar och fördelar marken. Filmen bygger på intervjuer med författaren och journalisten 
David Jonstad och agronomen och forskningsledaren Johanna Björklund.  
49 min film + diskussion.

FILM: Story of stuff
Vad är grejen med alla grejer? Om konsumtionens baksidor, och vad vi kan göra åt 
dem. Engelskt tal. Svensk undertext. 22 min film + diskussion.

Dropinrådgivning energi och klimat
Fråga om solceller, resor eller annat som rör energi och klimat. Med Benny  
Wälitalo, energi- och klimatrådgivare för Kramfors och Sollefteå kommun.

After Work: den nödvändiga klimatomställningen 
Föreläsning om den növändiga klimatomställningen och vägen till en postfossil 
välfärd. Med Staffan Laestadius, professor emeritus vid Stockholms  
universitet.


