
Eva Lestander
2022-01-21

DELRAPPORT
EN HÅLLBAR FRAMTID

Älvsby fokhögskola, Nygrensvägen 28. 
Kontakta Eva Lestander, 070-530 84 80 om du undrar något. 

Följ oss gärna på Facebook Älvsby folkhögskola

    
   

   
   

   
  E

N
 H

ÅLLBAR FRAMTID

ÄLVSBY
FOLKHÖGSKOLA



Älvsby fokhögskola, Nygrensvägen 28. 
Kontakta Eva Lestander, 070-530 84 80 om du undrar något. 
Följ oss gärna på Facebook Älvsby folkhögskola

Projektet “En hållbar framtid” vid Älvsby folkhögskola tar avstamp i FN:s 17 
globala mål. Genom föreläsningar, workshops och utställningar vill vi sprida 
information om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre värld. Projektet ska 
pågå i tre år och finansieras av Älvsbyns kommun, Anna Borgeryds minnesfond  
samt Sparbanken Nord.
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Projekt ”En hållbar framtid” 
Projekttid 2021-08-01-- 2024-08-01 
Delredovisning 2021-08-01—2021-12-31 
 

Projektet “En hållbar framtid” som delfinansieras av Sparbanken 
Nord, Älvsbyns kommun samt Anna Borgeryds minnesfond startade 
i augusti 2021. Denna delredovisning ger er finansiärer en inblick i 
projektet så långt. 
 
Bakgrund: 
Världens länder har genom FN, enats om Agenda 2030 med mål att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa och att lösa 
klimatkrisen. För att nå detta har FN vidare antagit 17 Globala mål för att konkretisera 
fokusområden. Ett stort internationellt samarbete pågår på alla nivåer, från inom politik, 
näringsliv till det civila samhället för att gemensamt komma framåt. 

Målen syftar till att uppnå en hållbar långsiktig utveckling ekonomiskt, för klimatet 
(ekologiskt) och socialt på alla plan i samhället. Sverige är med i detta arbete, både 
nationellt och genom regionala och lokala insatser. Civilsamhället och folkbildningen 
har en viktig roll för att främja ett hållbart samhälle där ingen lämnas utanför utan att 
kunskap, inkludering och delaktighet står som gemensamma ledstjärnor. Med det som 
bakgrund vill Älvsby folkhögskola verka för att stärka kunskapen om hållbarhet hos 
medborgarna i Älvsbyns kommun.  
 
Syfte: 
Med målen i Agenda 2030, som är en handlingsplan för människorna, planeten och 
vårt välstånd vill projektet verka för ökad kunskap, förståelse och handlingskompetens. 
Det ger förutsättningar för att nå en hållbar livsstil, en medveten livsstil där personligt 
ansvar gentemot andra människor och annat liv är en självklarhet.  
 
Mål: 
Vi vill med detta projekt bidra till en mer komplex, mer grundläggande offentlig diskus-
sion om de utmaningar vi står inför, inte bara som samhälle utan också som individer. 
Vi vill genom ett flertal olika utbildningsinsatser, utställningar, föreläsningar och 
workshops öka kunskapen hos medborgarna om hur man som enskild person kan göra 
skillnad och bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi vill inspirera fler att engagera sig för 
en klimatsmart framtid. 
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Aktiviteter: 
Projektet planerar att ordna 25 olika aktiviteter utifrån målen i Agenda 2030. Vi siktar 
på en föreläsningsserie med minst två föreläsningar/offentliga diskussioner per termin 
under projekttiden. Några tänkbara teman på föreläsningar är: Bli fossilfri med Heidi 
Andersson, och aktiva skoltransporter med Anna-Karin Englund, forskare vid LTU samt 
cirkulär ekonomi. 

Årligen kommer två kurser/workshops med olika teman inom området att genomföras, 
ex Bygg en utemöbel av återbrukat material, Klimatsmart trädgård/ hållbar odling samt 
Vad är Agenda 2030. Projektet planerar även att arrangera ett par utställningar per år 
där besökarna får möjlighet att inspireras och reflektera över hållbarhet ur olika per-
spektiv. 
 

 
Genomförda aktiviteter under 2021 
Stolutställning 
29 sept-14 okt, måndag-fredag 9.00-15.00 
Möbellinjens deltagare har gett en gammal stol ett nytt liv. Resultatet av deltagarnas 
inspirerande arbete visas upp på utställningen riktad till allmänheten. 

 
 
Föreläsning Karin Bodin 
19 oktober, kl 19.00 
Polarbröd har bakat och sålt bröd i fem generationer. När företaget ställde sig frågan hur 
de ska göra för att säkra att de kan baka bröd i ytterligare fem generationer så hittade 
de svaren i ett utökat hållbarhetsarbete. Karin ger också en historisk tillbakablick och 
berättar om hur vägen tillbaka efter branden ser ut. Föreläsningen riktar sig till allmän-
heten och är gratis. 
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Till varje genomförd 

aktivitet presenterar vi 

vilka av de globala målen 

vi berört.



Föreläsning Karin Bodin    
20 oktober, kl 14.30 
Polarbröd har bakat och sålt bröd i fem generationer. När företaget ställde sig frågan hur 
de ska göra för att säkra att de kan baka bröd i ytterligare fem generationer så hittade 
de svaren i ett utökat hållbarhetsarbete. Karin ger också en historisk tillbakablick och 
berättar om hur vägen tillbaka efter branden ser ut. Föreläsningen riktar sig till skolans 
deltagare samt till inbjudna klasser på grundskolan. 

Hållbarhetsvecka på Älvsby folkhögskola   
25-29 oktober, måndag-fredag 8.00-16.00 
Under hösten genomfördes en hållbarhetsvecka på Älvsby folkhögskola. Syftet är att 
genom konkreta handlingar göra verkstad av vår kunskap. Under veckan kunde delta-
gare på skolan samt allmänheten ta del av en utställning om de globala målen, titta på 
en utställning av renoverade möbler. Ta del av vår klädbytarvecka samt äta från en helt 
vegetarisk meny som restaurangen serverade. 
 

Rätten till hälsa 
18 oktober-15 november, måndag kl 18.00-20.00 
Älvsby folkhögskola har under flera år haft ett flertal olika utbildningar för deltagare 
med intellektuella funktionsvariationer (if). Vi har sett och fått oss till del information 
om att det finns en stor brist på stöd från samhället och anhöriga när det handlar om 
dessa individers rätt till likvärdig hälsa såväl fysisk, psykisk som social. Vi ser ett stort 
behov av att stärka deltagarna genom för målgruppen relevanta fortbildningsinsatser 
som ska ge dem ökad kunskap och möjlighet att få prata om och med varandra om sina 
rättigheter. Genom denna insats ökar möjligheterna för deltagarna att skydda och hävda 
sina rättigheter i sin vardag. Kursen har genomförts under hösten med 5 träffar där vi på 
olika sätt belyst och diskuterat kring rätten till hälsa.  
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Att bygga en pall från grunden kan vara både smärt-
samt och helt, helt underbart. I vart fall är detta ett 

av de roligaste momenten för deltagarna på möbel-
linjens grundår. Och när vi säger ”från grunden” så 

menar vi verkligen det!

Stomme med ben och sarg sågas, hyvlas och fogas 
ihop. När resårkistan väl är knuten enligt konstens 
alla regler ska en bekväm sits byggas upp. Kronan 

på verket är att själv få välja ett passande tyg till sin 
skapelse.

Pall-blocket ger en stor förståelse för hur gamla 
möbler är uppbyggda, dessutom får deltagarna en 

rejäl möbel som tål att ärvas i generationer. Och med 
tanke på all tid som är nedlagd, en skapelse som är 

värd sin vikt i guld. Innan pallen får flytta hem ska 
den ställas ut på Älvsby folkhögskola!





Föreläsning Andreas Schleis från företaget Bee at work 
18 november kl 10.00 
Affärsidén är att låta företag sponsra bikupor. Vilka nytta gör dessa små djur och hur bör 
vi tänka kring den biologiska mångfalden i våra samhällen? Föreläsningen ingår i Tors-
dagsgruppens program. 
 

Föreläsning Beatrice Ramnerö, Gröna näringar 
2 december kl 10.00 
Beatrice berättar om verksamheten på LRF, projekt Gröna näringar samt hennes eget 
jordbruk Skatauddens lantgård. Föreläsningen ingår i Torsdagsgruppens program. 
 
 

Pallutställningen “Vi pallar inte mer” 
2-21 december, vardagar kl 10.00-15.00 
Deltagarna på möbellinjen bygger en pall från grunden. Detta ger stor förståelse för hur 
gamla möbler är uppbyggda. Stomme med ben och sarg sågas, hyvlas och fogas ihop. 
När resårkistan väl är knuten enligt konstens alla regler ska en bekväm sits byggas upp. 
Kronan på verket blir att själv få välja ett passande tyg till sin skapelse. Deltagarna får 
en möbel som tål att ärvas i generationer och vi andra får något riktigt snyggt att titta på. 
Utställningen riktar sig till allmänheten och är helt gratis.  
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Deltagande i projektet CHARM 
Via projektet “En hållbar framtid” har Älvsby folkhögskola knutit kontakter med 
CHARM-projektet (centrum för hållbar, attraktiv och resilient matproduktion med Älvs-
byn som utgångspunkt). Vår förhoppning är att hitta beröringspunkter mellan projektet 
och Älvsby folkhögskola. I dagsläget ligger det mesta på skissbordet men vi har stora 
förhoppningar om att vid nästa delårsrapport kunna presentera konkreta delar som ett 
resultat av CHARM-projektet. 
 
 
Kostnader 2021 
Projektledning, lokal, föreläsningsarvoden 
samt marknadsföring  av ovanstående aktiviteter  90 000:- 
Inköp av utställning “Hållbarhetsmålen”   10 000:- 
 
Totalt upparbetat:      100 000:- 
 
Har du frågor eller synpunkter på projektet, kontakta gärna projektledare:  
Eva Lestander 
eva.lestander@afhs.nu 
070-530 84 80
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Tack!
Utan er skulle detta inte vara möjligt.
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