Pressinbjudan från Hållbar Utveckling Skåne

Stipendium till Helsingborgsstudenter!
Torsdagen den 16 december klockan 15.00–17.00 delas Hållbar Utveckling Skånes stipendium
för lärande för hållbar utveckling ut på Dunkers Kulturhus i Helsingborg.
FN:s generalförsamling har förklarat åren 2005–2014 som en period med extra fokus på lärande
för hållbar utveckling och i linje med detta har Hållbar Utveckling Skåne utlyst stipendiet.
Stipendiet går i år till två Helsingborgsstudenter som ska dokumentera en textil tillverkningsprocess
och jämföra den med konventionella tillverkningsmetoder för att undersöka skillnader i miljöpåverkan.
– Det känns väldigt roligt att dela ut stipendiet till detta projekt. Viss textilindustri är en allvarlig miljöbelastning
och det är även viktigt att fundera kring textil konsumtion. I Sverige handlar vi cirka 25 kilo textilier per person
och år. Är detta rimligt, eller egentligen nödvändigt? säger Helena Thelander, verksamhetsledare på Hållbar
Utveckling Skåne.

Välkomna att delta under eftermiddagen!
Program
15.00 Välkommen. Birthe Müller, ordförande i Hållbar Utveckling Skåne.
15.10 Presentation av projektet. Stipendiaterna presenterar sitt projekt.
15.30 Stipendieutdelning
15.40 Den konventionella kläd- och textilproduktionen. Lars Mattiasson från Ecostep berättar om effekter av
konventionell kläd- och textilproduktion och om möjligheterna med ny teknik som utvecklas.
16.10 Dunkers Kulturhus. Anna-Carin Norén berättar om Dunkers Kulturhus och möjligheterna att visa stipendiaternas utställning.
16.20 Avslutning
16.30 Glöggmingel. Drick lite glögg och prata en stund innan det är dags att avrunda dagen!
Information
Datum: 16 december 2010, klockan 15.00–17.00
Plats: Dunkers Kulturhus, RumEtt, Kungsgatan 11, Helsingborg
Anmälan: helena.thelander@hutskane.se
Övriga frågor: Ring Helena Thelander, 0708-93 11 03
Hållbar utveckling för alla
Hållbar Utveckling Skåne har funnits sedan 1998. Föreningen har ett 80-tal medlemmar – Länsstyrelsen, 30 av Skånes kommuner,
Region Skåne, högskolor, företag samt ideella organisationer. Föreningen är medlemsstyrd, politiskt och religiöst obunden och
öppen för alla organisationer med målsättningen att nå ett hållbart samhälle.
Föreningen arbetar med projektverksamhet som exempelvis KlimatVardag och arrangerar aktiviteter inom aktuella områden,
bland annat planeras ett seminarium om etiska placeringar den 2 februari 2011. Vill du veta mer om föreningen? Hör av dig till
Helena Thelander, helena.thelander@hutskane.se, 0708-93 11 03.
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