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Program i Sandviken
12/4 FREDAG
Solceller + solgräddade våfflor

Tid kl.
15-18

”Solgubben” Bosse demonstrerar solceller och serverar solgräddade våfflor.
Arrangör: Omställning Järbo & Järbo Elcenter, www.jarboelcenter.se
ICA Järbo, Kungsforsv 12, Järbo

13/4 LÖRDAG
Lansering av lokalproducerade varor

10-19

Järbo Lanthandel satsar på lokalproducerade varor av många slag. Idag
öppnas en ny avdelning i butiken!
Arrangör: Omställning Järbo & Järbo Lanthandel www.jarbolanthandel.se
Järbo Lanthandel, Järbovägen 985, (Vid Q-star macken, södra infarten)

Öppen gård

11-15

Här kan man titta på gårdens djur, köpa kaffe, grilla egen medhavd korv, köpa
getost, honung, getskinn m.m. ev. prova på en Stilla Upplevelse.
Arrangör: Maria Brook, maria@larspers.se, www.larspers.se
Lars Pers i Fors, Österfärnebo

Kan man kombinera gamla och nya byggnadstekniker?

12-14

Kan gamla och nya byggnadstekniker och koncept kombineras för att ge
hållbara bostäder? Jan Akander Tekn.Dr. Avd. Bygg-, energi & miljöteknik
Gävle Högskola. Soppa, solvåfflor och föredrag 50:Arr: Omställning Järbo & Föreningen Kulturand, www.ekobyggmedlera.se
Gullsjövägen 27, Järbo

Solceller + solgräddade våfflor

11-14

Då vi hoppas att ni som intresserade av byggande ska komma till
Gullsjövägen så kommer Solgubben Bosse att visa solceller och servera
solgräddade våfflor på Gullsjövägen 27 i helgen.
Arrangör: Omställning Järbo & Järbo Elcenter, www.jarboelcenter.se
Gullsjövägen 27, Järbo

14/4 SÖNDAG
Solceller + solgräddade våfflor

11-14

”Solgubben” Bosse visar solceller och serverar solgräddade våfflor
Arrangör: Omställning Järbo & Järbo Elcenter

Guidade turer visning av lerhus
Upplev hus byggda i olika tekniker.
Arrangör: Omställning Järbo & Föreningen Kulturand
Gullsjövägen 27, Järbo

11-16
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Lerbygge: Historik och arkitektur
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12-13:30

Vackra bilder och inblick i hur människor byggt hus med lera genom
årtusenden & i olika länder. Michael Bergman, landskapsarkitekt, under
många år ordförande i Lerbyggeföreningen berättar och inspirerar. Soppa
solvåfflor och föredrag 50:Arr: Omställning Järbo & Föreningen Kulturand, www.ekobyggmedlera.se
Gullsjövägen 27, Järbo

Jordskepp

14-15:30

Arkitekt Michael Reynolds har i 40 år utvecklat häpnadsväckande hus. T.ex.
tas regnvatten tillvara och används flera gånger, man odlar mat i
växthusdelen, producerar egen el, o.s.v. Ulrika Nordqvist-Gräll ingenjör från
Järbo är den första svensken som utbildad vid Earth Ship Academy. Eric
Ficinius är också utbildad där. De visar bilder och berättar om
byggnadsprinciper för Jordskepp.
Arr: Omställning Järbo & Föreningen Kulturand, www.ekobyggmedlera.se
Gullsjövägen 27, Järbo

Tidsresa till år 2033

15-ca 20

Vi står nu, 2013, inför att behöva hantera klimatutveckling, ekologisk obalans,
resursbrister (t.ex. energi, fosfor, näringsrik mark, friskt vatten och viktiga
metaller) och en världsekonomi i kris. I en interaktiv workshop, ett ”lajv”, gör vi
en lekfull tidsresa till år 2033 och livet i en deltagarekonomi, ett samhälle utan
centraliserad makt, där vi tagit kontroll över våra resurser och kan välja hur
och vad vi ska producera.
OBS! FÖRANMÄLAN tel: 0290-700 01 eller via Facebookgruppen
Omställning Järbo, senast 11/4
Arrangör: Omställning Järbo, www.omstallningjarbo.se
Folkets Hus, Kungsforsv. 16, Järbo

15/4 MÅNDAG
Naturens Fantastiska Skafferi

18:30-20

Inspirationsföreläsning av Gertrud Edström om alla de fantastiska råvaror som
finns i vår natur, näring de ger oss, vad vi kan använda dem till, var och när vi
kan skörda. Närproducerat, nyttigt och nästan gratis. Recept, tips,
provsmakning och en och annan skröna.
Arrangör: Studiefrämjandet, Stadbiblioteket, Vårt Skafferi Sverige
www.vartskafferisverige.se, Omställning Gästrikland
Sandvikens Folkbibliotek, Sandviken

Kampen för Miljön

19-21

18-åriga Alva Snis Sigtryggsson, fältbiologen som startade rörelsen för
Ojnareskogen på Gotland och fick pris som årets Svenska miljöhjälte i fjol
berättar och inspirerar unga och äldre.
Arrangör: Omställning Järbo, Föreningen Kulturand, www.omstallningjarbo.se
Gullsjövägen 27, Järbo

Permakultur & tillfälle att byta fröer
Introduktion till tankesätt och odlingsprinciper som efterliknar naturens egna
växtsätt. Philipp Weiss inspirerar och undervisar. Enkel middag serveras från
kl. 18. Tillfälle att byta fröer och sticklingar. Förtäring och föredrag 50:Arrangör: Omställning Järbo. www.omstallningjarbo.se
Gullsjövägen 27, Järbo Tel 0290 – 700 01

19-ca 21
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16/4 TISDAG
Vårsalong och Loppis
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16-19

I Järbo gillar vi återanvändning!
Arrangör: Omställning Järbo & Järbo Loppis
Folkets Hus, Kungsforsv 16 Järbo

Samtal om SJÄLVHUSHÅLLNING

16:30-18

Med Rejn Karlgren och Therese Metz.
Arrangör: Miljöpartiet de gröna, Studieförbundet Vuxenskolan
Kafé Konstifik, Hyttgatan 12, Sandviken

Blommor som du kanske aldrig sett dem förut!

17-18

Utifrån sitt arbete med Hälsinglands flora berättar och visar Anders Delin
bilder på blommor och växter i nya perspektiv, Fri entré.
Sandvikens Folkbibliotek, Astrakan, Sandviken

Kampen för Ojnareskogen

18:30

Föreläsning med Alva Snis Sigtryggsson om kampen för Ojnareskogen,
gruvboomen och hur vi kan skapa en folkrörelse på riktigt.
Arrangör: Fältbiologerna
Kungen, Fredriksgatan 35, Sandviken

Sverige ställer om – värdet av lokala initiativ

19-ca 21

Jan Forsmark är koordinator för HELA SVERIGE SKA LEVA som också är
huvudman för omställningsrörelsen i Sverige. Kvällen kan vara steg 1 för dem
som vill gå en utbildning som fortsätter i maj.
Arrangör: Omställning Järbo m.fl, www.omstallningjarbo.se, tel 0290 - 700 01
Folkets Hus, Kungsforsv 16 Järbo

17/4 ONSDAG
Lunchdisco

12-13

Fri entré.
Arrangörer: Studiefrämjandet, Folkets Hus, Naturligt & Vis
Folkets Hus - Slaggstenen, Sandviken

Samtal om DET STORA TÅGRÅNET

15-16:30

Samtal om DET STORA TÅGRÅNET med Mikael Nyberg
Arrangör: Miljöpartiet de Gröna, Studieförbundet Vuxenskolan
Kafé Konstifik, Hyttgatan 12, Sandviken

FETVED – naturligt ”tryckimpregnerat” virke

18-ca 21

Om ”bortglömda” metoder för ekologisk impregnering av trä s.k. fetved. Mikael
Edström ordf. i Föreningen Fetvedens vänner berättar.
Arrangör: Omställning Järbo & Järbo trä & trädgårdsservice www.jarbots.se/
Missionskyrkan, Oppsättarvägen 23, Järbo

18/4 TORSDAG
Samtal om UPPKOPPLADE BARN
Samtal om UPPKOPPLADE BARN med Mona Nilsson.
Arrangör: Miljöpartiet de gröna, Studieförbundet Vuxenskolan
Kafé Konstifik, Hyttgatan 12, Sandviken

15-16:30
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Information om trådlösa nätverk och mobiltelefoner
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19-ca 21

Mona Nilsson, författare, journalist och debattör berättar om forskning och ger
konkreta råd.
Arrangör: Omställning Järbo, m.fl., www.stralskyddsstiftelsen.se
Folkets Hus, Kungsforsv 16 Järbo

Filmvisning – HOME (Den stora resan)

19-21

Fri entré
Arrangör: Studiefrämjandet och Konsthallen
Konsthallen, Sandviken

20/4 LÖRDAG
Lördag med lera

10-14

Guidade visningar av lerhus byggda i olika tekniker. Om vädret tillåter: tillfälle
att prova på någon teknik.
Arrangör: Omställning Järbo, Föreningen Kulturand, www.ekobyggmedlera.se
Gullsjövägen 27, Järbo

Bli ett med hästen

15-17

För Dig som älskar hästar och /eller är intresserad av ledarskap/personlig
utveckling. Vi demonstrerar och erbjuder möjlighet att prova på.
Arrangör: Järbo Ryttarsällskap, www.jarboryttarsallskap.se
Genv 2 (bakom Yllefabriken), Järbo

21/4 SÖNDAG
Matmarknad Kafé Nyfiket

11-15

 Lokala producenter säljer sina matvaror.
 Föreläsning och presentation gällande Omställning i praktiken av Färnebo
folkhögskola samt information om kommande kurser.
 Thore, TA-teknik, visar solfångare och berättar om solenergi. Besökare får
se hur lätt det är att bygga luftsolfångaren SOLTAN-1VFL samt en
duschsolfångare för sommarbruk och denna solfångare går helt utan ström!
 Naturum Färnebofjärden är öppet som vanligt och det är inte långt till
nationalparken för den som vill ut i unik natur.
 Gysinges andra attraktioner finns också tillgängliga.
Arrangör: Företagarföreningen "Vi i Gysinge".
Kontakt: Maria Brook maria@larspers.se och Liselott Östblom på Nyfiket
Naturum och Kafé Nyfiket, Gysinge

Ullträff

15:30

Ullgruppen Årsundaull anordnar ullträff, där kan man prova på att spinna med
slända eller spinnrock, väva brickband eller bara prata om ull och hållbar
utveckling. Tips: man hinner från matmarknaden i Gysinge till Årsunda utan
stress.
Långängsvägen 10, Årsunda

Kort om Framtidsveckan
Framtidsveckan startade i Söderhamns kommun 2009 av Omställning Söderhamn och Studiefrämjandet och spred sig till hela
Hälsingland 2010. 2011 och 2012 var hela Gävleborg med! I år, 2013, sker Framtidsveckan ideellt och har inte samma
marknadsföringsmöjligheter som tidigare år, t.ex. blir det ingen tidningsbilaga. Håll utkik efter lokala blad och hemsidor.
Omställning Gästrikland koordinerar aktiviteter vi känner till i Gästrikekommuner. Mer info på www.omstallninggastrikland.se.
Många aktörer länet bidrar på olika vis till Framtidsveckan. Men framför allt byggs och genomförs hela veckan utifrån ett
fantastiskt engagemang från en rad privatpersoner, ideella organisationer och företag som inser allvaret och vill vara med och
skapa en hållbar framtid för våra barn och barnbarn - det är för dem Framtidsveckan behövs!

Välkommen till en vecka fylld med viktiga, och roliga, arrangemang

