EARTH HOUR

Världens största klimatmanifestation

Klimatfrågor och förlust av biologisk mångfald. Det är två ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med - annars kan
vi inte fortsätta leva på vår planet! Men vad är det som behöver göras? Det sätter vi ljuset på under och inför årets
Earth Hour. Hitta massor av inspiration på webben och var med och diskutera i sociala medier, med hashtagen
#Connect2earth

PROGRAM FÖR EARTH HOUR-VECKAN 2019
26 mars 11:30-13:00
Energiföreläsning: Hur företag kan
minska sin energiförbrukning

27 mars 18:00-21:00
Troskväll med Spilloteket

För företag Eller via QR-koden
Lunchföreläsning med Willy Ociansson.
Vi bjuder på lättare lunch.
Plats: Norra Station, Hamngatan 11
Anmäl dig här. Eller via QR-koden

För allmänheten.
Gå från klimatoro till handling! Vi syr hållbara, bekväma, roliga och
snygga trosor av färgstarkt spilltyg från Dots n’ Bows i Östersund.
Symaskiner och mönster finns på plats på Spilloteket.
Plats: Spilloteket, Lignellsalen Jamtli. (Gränden ner mot Stora
scenen, titta efter skylt!)
Från 15 år, kostnadsfritt!

26 mars 18:00-19:30
Energiföreläsning:
Vilka energieffektiviseringar kan göras

28 mars 15:00-18:00
Spillhäng med Spilloteket.

För villaägare och bostadsrättsföreningar
Föreläsning med Willy Ociansson.
Vi bjuder på fika!
Plats: Norra Station, Hamngatan 11
Anmäl dig här. Eller via QR-koden

27 mars 18:00-19:30
Föreläsning om cirkulär ekonomi

För allmänheten
Föreläsning med Maja Blomqvist om cirkulär ekonomi,
och Anna Bergström om Världens coolaste köpcentrum Retuna återbruksgalleria! I samarbete med Länsstyrelsen.
Vi bjuder på fika!
Plats: Norra Station, Hamngatan 11
Anmäl dig här. Eller via QR-koden
(Du kan även anmäla dig till helena.jansson@ostersund.se)

Tävla i
Earth Hour
Challange

För allmänheten.
Gillar du att pyssla, skapa, uppfinna och hänga med kompisar?
Då ska du komma och vara med på Spill-häng! Vi har fyllt
Spilloteket till bredden med massor av nytt spillmaterial från
industrier runt om i Jämtland.
Plats: Spilloteket, Lignellsalen Jamtli. (Gränden ner mot Stora
scenen, titta efter skylt!)
Alla åldrar är välkomna, kostandsfritt!

30 mars Earth Hour 20:30-21:30
Akustisk konsert med Riltons vänner
För allmänheten.
Akustisk konsert utan elektriskt ljus, med Riltons vänner i Stora
kyrkan. Kom i tid! Efteråt bjuds det på kaffe eller te och chokladbit
på kyrktrappan.
Alla åldrar är välkomna, kostnadsfritt!
Titta gärna in på www.smice.se Där finns intressanta föreläsningar
och mycket annat i samarbetet för en hållbarare värld, genom Cirkus
cirkulär.

Lär dig mer om hur du kan leva planetsmart med appen Deedster och WWF. Svara på frågor - ensam
eller i lag - och gör deeds/uppdrag som visar hur du kan minska din miljöpåverkan.
Tävlingen pågår 16 - 30 mars. Föranmäl dig redan idag!
Gå in på www.wwf.se/earthhour
Ange Östersund som lag, så tävlar vi tillsammans!

