
Välkommen att fira 
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Kl. 14.00 - ca: 17.30 i Torups bygdegård

Årets samarbetspartners



Välkommen att fira Världsmiljödagen 2011 
i Torups bygdegård

MiljöForum Halland fortsätter en lång tradition med att fira Världs-
miljödagen (5 juni). P.g.a. av helgdagar sker firandet i år den 30 maj 
tillsammans med Hylte kommun.

Idag förs en bred diskussion om hur vi kan komma ifrån beroendet 
av fossila bränslen. Den senaste tidens händelser i Japan har också 
på nytt satt fokus på kärnkraften.

Och vad är då alternativen? Ja, en sak är säker det finns inte bara en 
lösning utan det är en kombination av många.

På seminariet får vi av David Jonstad en allmän beskrivning av hur 
det ligger till med vår planet och hur vi ska kunna lära oss att leva 
inom planetens gränser.

Göran Sidén berättar om vindkraftens möjligheter med fokus på 
vindkraft på tvären.

Finns kanske lösningen i skogen? Christer Segerstéen ger sin syn på 
biomassans möjligheter.

Avslutningsvis avnjuter vi en lokal mingelbuffé från Sågknorren.

Alla är välkomna såväl företag och organisationer som allmänheten. 
Seminariet är helt kostnadsfritt, men för att veta hur många som 
kommer behöver vi er anmälan. 

Anmälda som inte kommer debiteras med 300 kronor.

Anmälan senast 23 maj till:
MiljöForum Halland
E-post: kansli@miljoforum.n.se
Telefon: 035-16 76 87.

Program för firande av Världsmiljödagen 2011

Moderator: Kenneth Svensson

14.00 Välkomsthälsning 
MiljöForum Hallands ordförande, Kenneth Svensson, hälsar välkommen
 
Kommunstyrelsens ordförande i Hylte
Lennart Olsson inleder

Energisamordnare Bo Eriksson Stora Enso 
talar om ”Energihushållning i basindustrin”  

Chefredaktör David Jonstad
Har eran av tillväxt kommit till vägs ände?
Är klimatkrisen, den sinande oljan och andra resurskriser tecken på att vi 
slagit i taket för vad planeten klarar av. I så fall, hur kan vi lära oss att 
leva inom planetens gränser? För dörren står en spännande omställning, 
som går bortom glödlampsbyten och nya bilbränslen. Det kan handla om 
att fördela resurserna mer jämlikt, genom att ge varje medborgare en 
personlig utsläppskvot. Eller att tänka om vår syn på naturen och sättet 
som vi producerar vår mat. 

C:a 15.15 Frukt och kaffepaus

Universitetslektor Göran Sidén, Högskolan i Halmstad
Vindkraft på tvären, är det framtidens vindkraft?

Södras ordförande Christer Segerstéen 
Finns lösningen i biomassan, tallolja mm?

Paneldiskussion 
 
C:a 17.30 Mingelbuffé


