
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Oktober 
 
 
Mikroplast i badrumsskåpet. 
Visste du att det kan dölja sig miljontals 
plastpartiklar i ditt badrumsskåp? Partiklar 
som efter användning på din hud sköljs ut i 
havet. Hör marinbiologer från 
Naturskyddsföreningens Havsnätverket Väst 
berätta om källorna till mikroplast i våra 
hushåll och hur vi kan undvika att dessa 
hamnar i ekosystemen. Ingen avgift utöver 
museinentré. Ingen förbokning, först till 
kvarn. 
Datum: 1 oktober 
kl. 12.30-13.15 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Entré: Ingen avgift utöver museinentré.  
Ansvarig: Havsnätverket Väst, 
havvast@gmail.com 
 
Annelie Moldin föreläser om Raps 
– framtidens proteinkälla? 
Världens befolkning växer. En del av det 
animaliska proteinet behöver bytas ut mot 
vegetabiliskt för att minska 
växtgasutsläppen. Hör livsmedelsforskare 
Karolina Östbring, Lunds Universitet, om 
utmaningarna med att göra rapsen till en 
svensk konkurrent till soja i 
livsmedelshyllorna. 
Datum: 19 oktober  
kl. 18.00-19.30 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Entré: Gratis för medlemmar i SNF 
 

Temadag på Göteborgs 
Naturhistoriska 
Museum om klimat.  
Föreläsningar och prova på/att göra själv 
aktiviteter.  
Vad kan du och jag göra för att bidra till den 
nödvändiga omställningen till ett hållbart 
samhälle? Vad gör politiker och företag? Hur 
kan vi resa och semestra smartare och 
samverka för att minska konsumtionen? Kan 
vi odla där vi bor istället för att importera 
livsmedel? Kom och bli inspirerad genom 
föredrag och träffa representanter för 
innovativa, klimatsmarta lösningar.  
Datum: 21 oktober  
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
 

Föredrag: Framtiden - 
elektrisk, självkörande 
och delad? 
kl. 12.00-12.45  
Dålig luft, trängsel, stress och buller är 
vardag för många göteborgare. Bilen är inte 
en frihetssymbol för alla. Kan vi ställa bilen 
och uppleva riktig frihet? Karin Ryberg, 
regionutvecklare på Västra 
Götalandsregionen, berättar om hållbart 
resande och målet om det goda livet, för alla. 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum  
 
 

 
 
Föredrag: Kollaborativ 
konsumtion - tillgång 
framför ägande 
kl. 13.00-13.45 
Varför ska vi hyra, låna, byta, dela och ge? 
Vad kan du hitta på Smarta Kartan? Och vad 
är egentligen kollaborativ konsumtion? 
Humanekolog Emma Öhrwall, medgrundare 
till föreningen Kollaborativ Ekonomi 
Göteborg, ger tips och berättar om varför det 
inte alltid är smartast att äga prylarna själv. 
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Föredrag: Från 
odlingslåda till hektar 
kl. 14.00-14.45 
Hur kan stadsodling bidra till ökad social 
hållbarhet, biologisk mångfald och 
integration? Martin Berg, planeringsledare på 
Fastighetskontoret, berättar om Göteborgs 
stads arbete för att skapa förutsättningar för 
odling - från hobbyodling i föreningsform till 
kommersiell odling. 
 

Föredrag: Hemester - 
hållbar semester? 
kl. 15.00-15.45 
Semesteraktiviteter står för en stor andel av 
våra klimatbelastande utsläpp. Hur ser 
dagens semestervanor ut? Är "hemester" ett 
attraktivt alternativ till cityweekends med 
flyg? Anna Elofsson, doktorand i hållbar 
konsumtion på Chalmers, ger fakta, tips och 
inspiration. 
 
 
Träff tema mat, klimat och 
konsumtion  
Vi diskuterar pop-up aktiviteter som är 
möjliga att göra i samverkan med 
Världskulturmuseets kommande utställning.  
Datum: 24 oktober 
17.30-19.45 
Plats: meddelas senare 
Entré: Gratis för medlemmar i SNF 
 
 

 
 

 

November 
 
Äventyr i Akvariet  
Träffa räkan, havsborstmasken och flera 
andra av havets invånare. Följ med på 
äventyr för hela familjen och snacka 
havsfrågor!  
Datum: 5 november  
kl. 12-16 
Plats: Sjöfartsmuseet Akvariet 
Entré: Inträde till museet 
Ansvarig: Havsnätverket Väst, 
havvast@gmail.com 
 

 

 
Temadag på Göteborgs 
Naturhistoriska 
Museum: Klimatsmart 
på menyn  
Havsnätverket Väst anordnar en 
peppande temadag med föredrag, samtal 
och provsmakning om kopplingen 
mellan vår mat och 
klimatförändringarna!  
Vad betyder miljömärkningarna egentligen? 
Hur behöver vi tänka kring maten? Och vad 
finns det för klimatsmarta lösningar? 
Under dagen kommer det också bjudas på 
klimatsmart provsmak, samtal med 
representanter för innovativa, klimatsmarta 
produkter och företag samt utställningar om 
olika typer av livsmedel och 
miljömärkningar. 
Datum: 18 november 
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum 
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Föredrag: Hur 
klimatsmart är fisken? 
Kl. 12.00-12.50  
Hur klimatsmart är egentligen fisken och 
skaldjuren vi äter? Olika typ av sjömat har 
olika klimatbelastning beroende på 
fångstmetod - vad ska en välja? Och hur 
fungerar egentligen KRAV-certifieringen av 
fisk? Om livscykelanalyser och 
KRAV-certifiering av fisk med Kristina 
Bergman från RISE, Research Institutes of 
Sweden. Ingen avgift utöver museinentré. 
Ingen förbokning, först till kvarn.  
 

 
 

Föredrag: Hur 
påverkar kostval och 
lantbruk miljön? 
Kl. 13.00-13.50  
Rasmus Einarsson, forskare på Chalmers 
inom lantbruk och miljöproblem, berättar om 
förhållandet mellan mat, lantbruk och klimat 
i Sverige och Europa. Han berättar om 
begreppet "klimatbokföring" och om vikten 
av att ställa rätt frågor och navigera mellan 
motstridiga budskap i klimat- och 
livsmedelsdebatten. Ingen avgift utöver 
museinentré. Ingen förbokning, först till 
kvarn.  
 
 
 
 

Föredrag: Akvaponik - 
ett sätt att rädda 
haven? 
Kl. 14.00-14.50 
Hör Niklas Wennberg från Stadsjord berätta 
om odling av fisk och grönsaker i slutna, 
gemensamma system i urban miljö. 
Akvaponik minskar näringsläckage och 
utsläpp och sparar på så sätt både land, 
vattendrag och hav från den negativa 
påverkan som odlingarna kan ha. Ingen 
avgift utöver museinentré. Ingen förbokning, 
först till kvarn. 
 
 
Planeringsträff för Handla 
miljövänligt- gruppen 
Vad gör vi framöver? 
Datum: 20 november 
Kl. 17.30-19.45 
Plats: meddelas senare 
Anmälan: görs till linda@lindam.se senast 
den 17 november 
 
 
Miljövänligt julpyssel  
Kom och gör ditt egna advents- och julpyssel. 
Varför inte göra en egen eventkalender till 
dina barn? Naturligt och återvunnet material 
finns på plats. 
Datum: 25 november 
Kl. 12.00-15.00 
Plats: Plats: Göteborgs Naturhistoriska 
Museum 
Entré: Gratis för medlemmar i SNF 
Ansvarig: Linda Mathiasson,  
0709-60 30 81, 
linda.mathiasson@comhem.se 
 
 
 

December 
 
Träff om mat, klimat och miljö  
Vi diskuterar och funderar över vad vi som 
konsumenter kan göra för att minska matens 
klimatpåverkan. 
Datum: 4 december 
Kl. 17.30-19.45. 
Plats: meddelas senare 
Anmälan: görs till linda@lindam.se senast 
den 1 december 
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