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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 2022-01-01--2022-12-31 
 

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. 

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 2022 
Föreläsning med Linda-Marie Nordberg
17 februari samt 3 mars 2022
Nu är det tre år sedan Linda-Marie köpte torpet Berggärdan, en fastighet utan inkopplad 
el eller vatten. Linda-Marie berättar om ett liv med ständiga projekt och fixande, men 
med en stor dos frihet.

Föreläsning med Anneli Johansson
3 mars
Annelis specialintresse är kyrkstugor och till oss kommer hon för att berätta om kyrk-
stugorna i Älvsbyn. Det blir en historisk tillbakablick med många intressanta anekdoter.
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Till varje genomförd 

aktivitet presenterar vi 

vilka av de globala målen 

vi berört.



Uppstart av projekt “Socialt företagande”
24 mars
Inom projektet ”Framtidens folkhögskola” får personal inom folkhögskolan fortbilda sig 
inom olika områden. En kurs som hållits under hösten handlar om Socialt företagande.

Föreläsning med Robert Granström
24 mars
Robert Granström, Testsite Sweden, berättar om varför elbilar är bättre på landsbygden 
än i städer. Robert leder projektet “Lika bra med CELLER-i”

Mer grön och billig mat i vardagen, 
föreläsning med Hanna från “portioner under tian”
30 mars
Att laga mat som är bra för dig, din plånbok och planeten behöver varken vara svårt eller 
krångligt! Under föreläsningen får du ta del av bakgrunden till Portioner under tian.

Den ekonomiska föreningen CHARM bildas
28 april
Föreningen ska etablera norra Sverige som en kunskapsregion för framtidens livsmedel 
med Älvsbyn som nav för hållbar mat- och dryckesproduktion.
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Ekologiskt och regenerativt jordbruk
9 maj
Roland Höckerts vision att producera näringsriktig mat på ett hållbart sätt, utan att vårt 
vatten eller luft påverkas negativt. 

Workshop CHARM/ReACT
9 maj
27 personer samlades på Älvsbyns Folkhögskola för en kreativ workshop tillsammans.
Dagens syften: Presentera ”Kreativ Industriell Symbios”, ett EU-finansierat projekt som 
löper tom 231031. 

Fossilfri år 2025 vad innebär det? Föreläsning med Heidi Andersson
10 maj
Heidi har som ambition att bli fossilfri till år 2025. Vad innebär det? Hur klarar man det? 
Hur tänker Heidi och hur långt har familjen kommit? Hur planerar vi att leva i fossilFRI-
HET när det gäller, Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Konsumtionen?

Reborn
14 maj
Vårens höjdpunkt är när möbellinjens deltagare visar upp och säljer renoverade möbler. 
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Hållbarhetsvecka på skolan
16 maj
En hållbarhetsvecka på Älvsby folkhögskola innehåller allt från klädbytardagar, utställ-
ningar, vegetariska luncher i restaurangen till utställningen av FN’s hållbarhetsmål.

Löpstafett Älvsbyn runt
18 maj
Banan på fem kilometer löps i tre varv uppdelad på fem sträckor. Start och mål på Älvs-
by folkhögskolas innergård.

Biologisk mångfald i Älvsbyns kommun
6 oktober
Miljöstrateg Erika Groth berättar om Älvsbyns kommuns arbete med biologisk mångfald.

Kreativa företagare/byar i Älvsbyn
13 oktober
Britt Louise Nyman berättar om kreativa byar ekonomisk förening som är en plattform 
och ett resurscentra för utveckling av lokala initiativ och idéer som föreningar, företag 
och människor i Pite Älvdal bär på. En stor del av projektet är att få till vandringsleden 
“Solanderleden”.
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72%
AV VÅRA DELTAGARE är kvinnor. 

Kom igen alla män!

Föreläsningen med Heidi Andersson spräckte gränsen 
för antal licenade användare vi kunde bjuda in på vår 
digitala plattform. 

Föreläsningen om biologisk mångfald med 
Miljöstrateg Erika Groth från Älvsbyns kommun.



241
PERSONER har varit anmälda på de digitala 
föreläsningarna som genomförts i projektets 
regi. Deltagarna kommer från hela Sverige!

Genom att fördubbla livslängden på ett plagg minskar 
en klimatpåverkan och vattenanvändningen med nästan 
50 procent. På skolan ordnar vi regelbundet klädbytar-
dagar - klokt tycker vi!



Hållbarhetsvecka på skolan - Man räddar inte världen på en vecka
24 oktober
En hållbarhetsvecka på Älvsby folkhögskola innehåller allt från klädbytardagar, utställ-
ningar, vegetariska luncher i restaurangen till utställningen av FN’s hållbarhetsmål.

Föreläsning med konstnär Anna Toresdotter
24 oktober
Med konst och poesi guidar konstnär Anna Toresdotter oss ner i den livgivande mullen, 
i den mikroskopiska värld inunder oss som är full av ömsesidiga utbyten. Den ger oss 
föda och är med och styr klimatet, men är idag  utsatt. Det brådskar att förstå och bruka 
den på hållbara vis.

Vilka hinder står i vägen för en mer hållbar värld? 
26 oktober
Jessica Pettersson som studerar Politicies kandidatprogrammet vid Umeå universitet 
är ambassadör för de globala målen. Föreläsningen kommer att fokusera på hur det 
svenska FN-förbundet arbetar konkret med de globala målen, specifikt arbetet kring 
jämställdhet.
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Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar 
en värld av möjligheter som gör det möjligt 

för var och en av oss att bidra till ett hållbart 
samhälle.

!



Den samiska kulturen och relationen mellan samer och kyrkan
27 oktober
Samuel Hellgren arbetar som präst i Älvsby församling. Han kommer till oss för att ge 
en allmän introduktion till den samiska kulturen, men kommer också för att berätta om 
relationen mellan samer och kyrkan.

Lär dig grunderna i timring
4 november
Kursen leds av timmerhantverkare Niklas Hedman, verksam i Norrbotten och utbildad 
på  Sjöviks timringsutbildning.  

Gustav påpekar brister och lyfter föredömen
16 november
Föreläsning med Gustav Bergström. Renoveringsraseriet är en ideell organisation som 
berättar om byggnadsvård, tidstypiska byggnadsdetaljer och ifrågasätter varför så 
många slänger dem på sopberget.
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Sammanfattning och reflektion
Vi har nu fått redovisa de aktiviteter vi gjort under ett helt år. Det man kan 
konstatera är att många av de saker som vi gör på skolan går att sortera in under 
något av de globala målen. Vi har av naturliga skäl en övervikt av mål nr 4 samt mål 
nr 12 men glädjande nog fick vi in två ”nya” mål under 2022 (mål 7 och mål 11). 
Tack vare projektet har vi möjlighet att bjuda in intressanta föreläsare, vi behöver 
alla hjälpas åt att sprida ordet om vikten av ett långsiktig hållbarhets arbete.

Kostnader 2022 
Projektledning, lokal, föreläsningsarvoden 
samt marknadsföring  av ovanstående aktiviteter  195 000:- 

Totalt upparbetat 2022:     195 000:-

 
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.





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

Följ oss gärna på Facebook Älvsby folkhögskola
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