1-8 oktober 2022

VÄLKOMMEN TILL EN HÅLLBAR VECKA
I VÄNERSBORGS KOMMUN!
Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet!
För andra året i rad bjuder vi in alla kommuninvånare till en Hållbarhetsvecka, helt i linje med
kommunens vision ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”.
Syftet är att visa upp och inspirera kring allt det fina hållbarhetsarbete som görs i vår kommun – såväl
i kommunens verksamheter som i föreningar, organisationer och företag. Det blir en vecka fylld av
aktiviteter på många olika platser i kommunen. Och detta gör vi tillsammans: Vänersborgs kommun,
våra föreningar och vårt näringsliv. Det finns i vår kommun ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor.
Och en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna lyckas i arbetet med Agenda 2030 och
hållbar utveckling, är att vi gör detta tillsammans!
Varmt välkommen att ta del av Hållbarhetsveckans stora utbud!
Benny Augustsson					Lena Tegenfeldt
Kommunstyrelsens ordförande				Kommundirektör

NUNTORPSDAGAR
- en del av Hållbarhetsveckan
LÖRDAG OCH SÖNDAG 1-2 OKTOBER
KL. 11.00-16.00 NUNTORP GÅRD
Välkommen till Nuntorp Gård - en landsbygdsnod för näringsliv och familj.
Lokala företag och verksamheter samt lokal mat är i fokus.
MATMARKNAD

• Agnetas honung & örter
• ARLA
• Assareby kvarn
• Bistro & Skafferi
• Brukets godaste
• Bohlins glass
• Bramleys
• Dalslands södra biodlarförening
• Dalslands vilt
• Dalsspira
• Engsro Gård
• Foodtruck Dalsland
• Fröken Grönkulla
• Gällenäs grönsaker
• Grästorps kafferosteri
• Gäsene mejeri
• Håvens gård & grönsaker
• Inger & Birgitta - smörkärning
• Lokal Meny
• Lokalproducerat i Väst
• Kenneths mandlar
• Kullans Lycka
• Mariannes biodling
• Rostads småbruk
• Silje - Eks Havtorn HB
• Sivans osthandel

UTSTÄLLARE

• Andrésen maskin
• Axima
• Brålanda Företagarförening och
Infrastrukturgruppen
• Brålanda Sundals-Ryrs
Hembygdsförening
• Brålanda trädgårdsförening
• Brålanda veterinärklinik
• Dalslands Alpackor
• Dalslands Fornminnes- och
Hembygdsförbund
• Dalslands miljö - och energiförbund
• Dalslands Sparbank
• DHSK - ponnyridning,
käpphästhopning mm
• Dotorps Traktorklubb
• DjurVarDag AB
• Dynami AB - solpaneler
• Ekosalongen
• Fröken Anderssons
• Fyrklövern
• Gröna Klustret Nuntorp
• Gunnars auktioner
• Hjalles kärvar
• HRF (Hörskelskadades förening) Vänersborg
Trollhättan
• Hela Sverige ska leva Fyrbodal
• Kunskapsförbundet Väst
• Lantmännen maskin

• Lions Brålanda
• Livskällan för Dig
• LOVA-projektet: Åtgärder mot
näringsläckage i Lillån på Dalboslätten
• Ludvig & Company
• LRF Ungdomen Väst
• Länsförsäkringar Älvsborg
• Marianne Johansson - hantverk
• Mys Änglar
• Naturskyddsföreningen Vänersborg
• Norra Älvsborgs Fåravesförening
• Nuntorpsgymnasiet
• Nordvästra Götalands Rasfjäderklubb
• Repslagsverk - Lennart Andersson
• Rätt från Slätt - projekt Grästorps kommun
• Röda korset - Första hjälpen
• Stiftelsen Bergagården
• Svenska Blå Stjärnan
• Swedish Agro Machinery / Ebo Hydral
• Tvåstads/dals kaninavel
• Unga På landsbygden
• Yokk Solar AB
• Vänersborgs kommun:
- Avdelningen för Hållbar utveckling
- Barn- och ungdomsinflytande, KSF
- Konsument Vänersborg,
- Familjeenheten IFO
- Fastighetsenheten
- Kretslopp & Vatten

PROGRAM:

Konferencier båda dagarna: Anders Ljungkvist

LÖRDAG 1 OKTOBER

13.00 SCENVAGNEN
Teaterföreställning - Cirkus Gaston och Caligari är en
clowninspirerad cirkusföreställning som lockar till glada
skratt och vilda applåder. En väldigt visuell föreställlning
och enkel att ta till sig.
14.00 SCENVAGNEN
”Agenda 2030 och exempel på kommunens arbete med
hållbar utveckling” med Boel Carlsson och
Erika Johansson, Vänersborgs kommun
14.30 PANNCENTRALEN
Biokolspanna: visning och föreläsning med
Richard Johansson
15.00 KONFERENSSAL LEIF OLOFSSON,
HUVUDBYGGNADEN
Föreläsning med Eva Blomquist från Hörselskadades
Riksförbund

SÖNDAG 2 OKTOBER

11.30 SCENVAGNEN
Cookalong med Wichudaporne, kokbokssignering och försäljning av kokboken ”Smaka på Trollhättan Vänersborg”
14.00 GYMNASTIKSALEN
Prova på Skrattyoga med Nina Åkesdotter - Livskällan för
dig.
14.15 SCENVAGNEN
Den magiska biogasen från Dalsland - Karin Hilmér och
Karin Stenlund
14.30 PANNCENTRALEN
Biokolspanna: visning och föreläsning med
Richard Johansson

BÅDA DAGARNA 11.00-16.00

Barnaktiviteter:
• Hoppa med ”kossor”
• Hoppborg ( ARLA )
• Tramptraktorrace med utlottning av fyra tramptraktorer från maskinfirmorna AXIMA, Andresen maskin
Swedish Agro Mashinery och Lantmännen maskin
• Ponnyridning
• Smådjur
• Käpphästhoppning
• Kaninhoppning
• Tipspromenad
• Riksutställning för kaniner i Mässhallen
• Veteran Classic Dalsland
• Konst- och keramikutställning med Harriets keramik i foajén intill Bistron
• Nuntorpsgymnasiet har öppet hus
Krisberedskap i samverkan med Vänersborgs
kommun, Civilförsvarsförbundet, LRF Ungdom,
Svenska Blå Stjärnan, Röda Korset och
Hunnebergs Naturskola:
• Vad behöver du ha i din krisberedskapslåda?
• Laga mat med stormkök
• Krislåda för husdjur
Röda korset finns på plats båda dagarna med
FÖRSTA HJÄLPEN.

SERVERING AV LUNCH OCH FIKA

Invigning av
Hållbarhetsveckan
11.30-12.30 SCENVAGNEN
• Körsång av Drängarna
• Invigningstal av kommunstyrelsens
ordförande Benny Augustsson
• Konsert med Melleruds kulturskolas
juniororkester

Wichudaporne Chaiyasaeng
mästerkock

HELA VECKAN
Aktiviteter i
Svenska kyrkan

Naturvårdsplan för
Vänersborgs kommun

• Söndag 2 oktober kl. 11.00
Gudstjänst i Vänersborgs kyrka
• Tisdag-fredag 3, 4, 6 och 7 oktober kl.
09.30
Andakt med fika och samtal - Hållbart liv
i Mariero kyrka

Utställning över förslag till naturvårdsplan för
Vänersborgs kommun. Planen visar områden med höga naturvärden. Den innehåller
även rekommendationer om hur kommunen
ska beakta naturvärdena vid exploateringar
samt hur kommunen kan arbeta för att bevara och stärka dessa värden.

Arr: Vänersborg och
Väne-Ryrs församling

3-7 oktober, receptionens öppettider
Kommunhusets foajé

Utställning i Konsthallen
”Möten - Ett annat nu” av glasduon
BarroLéven. Vernissage 1 oktober. Konstnärerna Ulrika Barr och Kristina Léven fokuserar dels på glas som material, och på psykisk
mående.

Konstutställning
”liksom”
Att uppleva gemenskap i konsten och att
skapa tillsammans är LIKSOM hållbart för
själen. Konstverken beskriver social
hållbarhet i olika former.

Vernissage Lördag 1 oktober 12.00-15,00
Tisdag - Torsdag 12.00-18.00
Lördag 11.00-15.00
Vänersborgs konsthall, Kungsgatan 15,
Folkets hus
Arr: Vänersborgs konsthall

Vernissage 1 oktober kl. 11.00-15.00
Öppet: 1-2 oktober kl. 11.00-15.00
4-6 oktober kl. 15.00-18.00
Några Målare, Residensgatan 4, Vänersborg
Arr: Några Målare

Klädbytardag.

Lämna fem plagg - få en biljett som gäller som ”betalning” på klädbytardagen. Du kan lämna in kläder under hela Hållbarhetsveckan hos Röda korset, OBS! Ingång
från Edsgatan. Vi samarbetar med Timjans fritidsgård som också tar emot kläder, se deras tider
i programmet. Klädbytardagen är den 8 oktober kl. 10.00-14.00 i Fridaskolan.
Arr: Naturskyddsföreningen Vänersborg

LÖR-SÖN 1-2 OKTOBER
Vandring
Vandra utmed vackra
Dalbostigen och njut av
Vänersborgs läge vid
Vänern. Ge dig tid för en paus
vid Bastungen. Friluftsfrämjandets caféverksamhet erbjuder
hembakat till rimliga priser.
Dalbostigen
Söndag 2 oktober - Ingen
gemensam starttid,
Bastungens
caféverksamhet är öppen
kl. 11.00-13.00
Arr: Friluftsfrämjandet

Upp och hoppa

Konsert

Välkommen till en dag full av rörelse för
barn och ungdomar! God hälsa är ett
av de globala målen. Kom och pröva
bowling, kickboxning, taekwondo, hoppa
hage med mycket mera. För ett uppdaterat program kika in på
www.trenova.se

Unga musiktalanger, som deltar på YOMA-kursen
i Vänersborg, bjuder på en konsert med klassisk
musik.

Lördag 1 oktober kl. 10.00-15.00
Trenova Galleria,
Regementsgatan 4
Arr: Trenova Nytta, Nöje &
Shopping

Söndag 2 oktober kl. 15.00
Vänerparken 5
Arr: Nationellt centrum för musiktalanger NCM

MÅNDAG 3 OKTOBER

En krokig väg
mot fåtöljen

E

laine Eksvärd fick en taskig start i
livet, men med medvetna val så
fick hon en riktigt bra fortsättning.
Vi får träffa personen bakom retorikern och
följa med på en krokig resa som ger både
skratt, sorg och hopp. Hon delar med sig av
vikten att se personer för vad de gjort, inte
för de titlar de biologiskt fått som t.ex.
”pappa”. Att hitta en egensnickrad pappa
i himlen när hon sagt upp kontakten med
förövaren på jorden.
Att ha levande änglar i detta liv som en
lågstadielärare, en mentor och
krigarmamma. Förklaringen bakom
framgångssagor som hennes storsäljande
retorikböcker och sociala kampanjer för
att brottsäkra varenda förskola i Sverige.
Det är en resa att inspireras av och en
känslomässig bergochdalbana som landar
med en riktigt bra känsla. Denna personliga
inspirationsföreläsning vill ni inte missa.
Måndag 3 oktober kl. 18.30-20.00
Quality Hotel
Föreläsningen är gratis men kräver anmälan!
Anmäl dig via QR-koden här nedan eller gå
in på vanersborg.se/hallbarhetsveckan
senast den 26 september. Ange i anmälan
om du behöver tecken- eller skrivtolk.

TIS-LÖR 4-8 OKTOBER
Handkraft - en skapande verkstad med tema
återbruk och upcykling
Chipspåsar, toarullar och kaffepaket gör vi
om till vävda skålar, adventsstjärnor och
snygga kassar. Sy en gosekatt av stuvbitar
eller designa nya halsband av gamla pärlor.
Välkommen till en meningsfull och rolig skaparverkstad!
Tisdag 4 oktober kl 13.00-20.00
Röda Korsets hus, Edsgatan 25,
Arr: Röda Korset

Inspiration & Öppet Hus
Inspiration till en mer hållbar och grönare skönare vardag inifrån och ut. ”Fördelarna med
ekologisk hårvård och växtfärgning”
Onsdag 5 oktober
Öppet Hus kl.11.30-18.00
Inspirationsstund kl.12.30, 16.30, 17.30
Trädkronan Hälsa & Välbefinnande,
våning 3 på Torpavägen 3
Arr: ekosalongh (Facebooksida och
Instagramkonto)

Prova på-yoga och
Öppet hus
Hållbar vardag med balans i livet. Du är unik.
Välkommen som du är just här just nu
Onsdag 5 oktober
Öppet Hus kl.11.30-18.00
Prova På Yoga kl.12.00-12:30 och 17.0017:30
Trädkronan Hälsa & Välbefinnande,
våning 3 på Torpavägen 3
Arr: Widenberg yoga

Kultur med hållbarhet i
fokus
Tillsammans för ett mer hållbart samhälle!
Information om de globala målen och Agenda 2030 med workshops om hållbarhet. En
kul utbytesloppis där ungdomar står i fokus.
Tisdag 4 oktober kl. 14.00-16.00
Föreläsning om globala målen och
Agenda 2030
Onsdag 5 oktober kl. 14.00-16.00
Kulturssorteringsworkshop
Fredag 7 oktober kl. 12.00-20.00
Lördag 8 oktober kl.10.00-16.00
En kul utbytesloppis för alla
Vänersborgs Interkulturella Centrum,
Kungsgatan 25 B
Arr: Interkulturellt centrum, Vänersborg

Nature Walk - Grön
hälsa eller Grön rehab
på arbetsplatsen
Nature Walk erbjuder aktiviteter utomhus
som bidrar till reflektion, rörelse, återhämtning och ny energi. Vi ger er verktyg och
guidar er arbetsgrupp genom en skön vandring med stopp för olika övningar och hållbara
strategier för arbetslivet och vardag. Arbetsaktiviteter som kan göras utomhus är: Walk
& talk, möten, utvecklingssamtal, fika/lunch,
problemlösning, kick-off, utvecklingsdag. Läs
mer på naturewalk.se
Samling på Fisketorget torsdag 6 oktober
kl. 15.30-17.00. Vid önskemål för andra
tider att prova på, anmäl via
info@naturewalk.se
Arr: Nature Walk

ONSDAG 5 OKTOBER

KLIMATSMARTA KVÄLLEN
- så blir du mer självförsörjande!
Onsdag 5 oktober kl. 18.00
Quality Hotel, lokal Öxnered

(ingång via konferensentrén)

Lär dig om krisberedskap, lokala matproducenter,
elbilar och hur du blir bättre rustad för höga elpriser!

• Din klimatsmarta krisberedskap

Säkerhetssamordnare
Jessica Roth Andersson

• Lokala matproducenter - en trygghet för livsmedelsförsörjningen
Anna Johansson, Nuntorp Gård

• Vad händer med elpriset?
Pål Kindblom, energi- och
klimatrådgivare

tecken och skrivtolk

• Energilagring med vätgas för
villor

Nilsson Energy, Göteborg

• Är elbilen vägen framåt?

Patrik Dokken, energi- och
klimatrådgivare

• Utdelning av TTELA:s
hållbarhetspris
Cecilia Frisk, TTELA

Begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 26 september
via QR-koden eller gå in på vanersborg.se/hallbarhetsveckan.
Ange i anmälan om du behöver tecken- eller skrivtolk..

TORSDAG 6 OKTOBER

UNG

kväll

För dig som är 13-19 år
Torsdag 6 oktober kl. 17.00-21.00
LYCKANS FRITIDSGÅRD

•
•
•
•
•
•

Klädinsamling
Filmvisning
HBTQ+ Forum
Fairtradefika
Skapandeverkstad
Klimatsamtal

och mycket mer!

TORDAG 6 OKTOBER
Bråttom men inte kört!
Hur kan hoten mot klimatet och den biologiska
mångfalden hejdas? En vardagsnära och faktarik
föreläsning med biologen och författaren Stefan
Edman i hoppets tecken om den stora samhällsomställning som krävs - och som redan pågår!
Torsdag 6 oktober kl. 19.00
Vänersborgs kyrka
Arr: Vänersborg och Väne-Ryrs församling

Råd och stöd kring bluff och båg!
Råd och stöd kring bluff och båg! Föreläsning och information från Polisen och kommunens
konsumentvägledare. Anmäl dig via mail eller telefon: motesplats-norrajarnvagsgatan@
vanersborg.se eller 0521-72 20 20.
Torsdag 6 oktober kl. 17.00-19.00, Norra Järnvägsgatan 20
Arr: Senior i VBG

Ostprovning med Bryggeriet i
Götene
Välkommen till en kväll med ostprovning av källarlagrad
ost från Bryggeriet i Götene. Tillsammans med kunnig
vägledning av Ulrika Åkesson, som driver Bryggeriet i Götene, får du prova unika ostar och samtidigt öka din kunskap om vad som ger osten dess karaktär. Ulrika Åkesson
är diplomerad fromager och har genomgått grundutbildning inom affinage i Lyon. Hon ingår
återkommande i juryn för svenska mästerskapet i Mathantverk inom produktkategori mejeri.
Ostprovningen kostar 350 kr och betalas på plats. I provningen ingår provsmakning av 5 st
ostar, lokal mingelbuffé samt kaffe och kaka.
Sista anmälningsdag: 29 september via QR-koden eller gå in på
vanersborg.se/hallbarhetsveckan
Torsdag 6 oktober kl. 18.00, Bistro & Skafferi, Nuntorp Gård

FREDAG 7 OKTOBER

GREASE

SING-A-LONG

Har du alltid drömt om att få sjunga högt till låtarna på biograferna? Nu har du chansen!
Vi bjuder in till en kväll med John Travolta och den nyligen bortgångne
Olivia Newton-John, där du får skråla högt till You’re The One That I Want,
Summer Nights, Grease Lightnin’ och alla de andra dunderhitsen från filmen.
Klassikern Grease är en amerikansk romantisk musikalfilm från 1978 som handlar om
romansen mellan tuffe Danny (John Travolta) och pryda Sandy (Olivia Newton-John)
under sista året av high school på 1950-talet.
Filmen är gratis, men kräver anmälan! Anmäl dig via QR-koden här nedan eller gå in på
vanersborg.se/hallbarhetsveckan
Fredag 7 oktober kl. 18.30, Stora Biografen
Arr: Vänersborgs kommun

Programmet genomförs med reservation för ändringar.
Följ oss gärna på sociala medier för att vara säker på att
få den senaste informationen.
@hallbarhetsveckanvbg

@hallbarhetsveckan_vanersborg

vanersborg.se/hallbarhetsveckan

