Lunch 12.00–13.00

Kväll 18.00–19.00
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Studiefrämjandet - Therese Jäderberg

Vesna Djokic´

Rawfood – Boosta dig med vårens ekologiska gröna drinkar.
Tatiana Lahtinen berättar om Rawfood vad du snabbt kan fixa själv.
Vi bjuder på smakprov!

Matens påverkan på miljön och mina matval – Från miljöångest till hoppfull oro
Vesna Djokic, Livsmedelsingenjör, Miljövetare, Utbildare och Föreläsare på CoSolutions
by Vesna AB, ger dig en bild om hur matproduktion och matkonsumtion påverkar vår
miljö.
Du får också en vägledning hur du som individ kan hitta din egen väg till matval, som
känns bra för dig utan att drunkna i känslor av hopplöshet.
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Mälarenergi - Lisa Granström

Västerås stad - Zandra Camber & Jens Strömberg

Lisa Granström, avdelningschef på Mälarenergi Anläggningsutveckling samt Optimering&Analys, berättar om ”Energiåtervinning; cirkulär ekonomi och materialåtervinning”

Zandra - Nyfiken på egen solel och laddplats för elbil? Föredraget riktar sig till privatpersoner, organisationer och företag som vill veta mer om hur man kan installera solpaneler
eller egen laddplats för ett elfordon.
Jens - Västerås stads arbete och resultat med att minska utsläppen av växthusgaser.
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Mälarenergi - Johan Lind, Susanna Hansen och Jan Melander

Vafab Miljö - Natalie Lindkvist

Johan Lind, miljöingenjör på Mälarenergi Vattenkraft, Susanna Hansen, Vattensamordnare på Västerås Stad och Jan Melander, Stadsantikvarie på Västerås Stad berättar om
faunapassagen, dess design, ekologi och vilka faktorer som varit styrande.

VafabMiljö ansvarar för avfallshanteringen i 12 kommuner och har som uppdrag att samla
in och behandla avfall på ett miljöriktigt sätt. Hur produceras biogas och varför? Vad är
Avfallstrappan? Samt hur kommer vår framtid se ut om vi fortsätter att konsumera och
producera avfall? Dessa frågor och mer kommer att besvaras och diskuteras under kvällen.
Välkomna till vår inspirationsföreläsning – för en hållbar framtid.
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Västerås stad - Zandra Camber

VL – Svealandstrafiken - Dijana Cof

Klimat- och energikunskap med tips och råd för hemmet. Hur kan du sänka dina kostnader och spara på miljön? Föredraget riktar sig till dig som är ny i Sverige eller för ungdomar som precis flyttat till eget boende.

På Svealandstrafiken AB har hållbarhet länge varit en naturlig del av vår verksamhet. Våra
värderingar säkerställer att vi aktivt och framgångsrikt tar ansvar och driver verksamheten
på ett värdeskapande sätt för våra kunder, aktieägare, leverantörer, partners, anställda och
samhället vi verkar i. Vårt samhällsuppdrag är att starkt bidra till att skapa en attraktiv kollektivtrafik så att människorna i vår region får en enklare och bättre vardag – enkelt, tryggt
och miljövänligt. Vi började med biogasdrivna fordon 2004 och har idag 91 % biogasbussar. Till övriga bussar använder vi fossilfri diesel och uppnår därmed uppdragsgivarens
målprogram om att ha fossilfri kollektivtrafik 2030 i god tid.
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Food 2 Change - Camilla Löw (Anställd) & Mattias Andersen (Volontär)
Hör food2change berätta sin historia om hur de minskar matsvinnet och samtidigt
skapar klimat och samhällshjältar. På bara 3år har mat värd ca: 12milj kronor räddats.
Hur kan du bidra inom food2change? Lär dig också mer om vad du kan göra för att minska ditt matsvinn hemma.

