
 
 
                        Välkommen att delta i 

Miljövänliga Veckan 2015 #byttilleko 
 

• Miljövänliga Veckans temakväll - nu fikar vi eko!  
När: Tisdag 29 september, kl. 18:00-21:00 
Var: Konferenslokalen Sinnet, Värmlands museum  
 
Program 
18:00 Välkomna! Anna-Lena Larsson, länskontakt för Miljövänliga Veckan och Handla miljövänligt 
18:10 Elin Iderström & Ulrika Neldorin från Ekoguiden tipsar om Karlstads gröna utbud 
18:40 Årets Eko-aktörer i Värmland utses  
18:45 Paus för ekofika, food swap och mingel 
19:00 Ekologisk kaffe- och spannmålsproduktion. Föredragshållare: Anders Heimer, agronom och konsult 
på Morgonhöjdens Eko. 
20:00 Paus för ekofika, food swap och mingel 
20:15 forts. föredrag ekologisk kaffe- och spannmålsproduktion samt frågestund 
21:00 Avslutning 
 
Food Swap - ta med något hemodlat/hemlagat och byt med någon annan! Under kvällen bjuds det på 
ekofika med kaffe från Löfbergs Lila och minikanelbullar från Swenströmskas stenugnsbageri samt 
rawfoodbollar. Välkomstpåse/goodiebag delas ut till de 25 första besökarna.  
Alla är välkomna. Ingen föranmälan krävs. För mer info kontakta: Anna-Lena Larsson, länskontakt 
Miljövänliga Veckan (anna-lena.larsson@live.se/0702 87 58 57) 
  
• Omställning Karlstad och Studiefrämjandet Värmland Bergslagen 

bjuder in till Café Planet på Värmlands Museum 
När: Onsdag 30 september, kl. 18:00-20:00 
Var: Längst in i caféet, Värmland museum 
 
Starta din egen inköpsförening. Föreläsare: Magnus Neldorin och Johan Garcia från Drakställets 
inköpsförening. Ett seminarium kring hur man rent konkret startar en inköpsförening, samt några praktiska 
tips och råd. Syftet är att till bra priser kunna köpa ekologisk mat i större omfattning.  I museicaféet 
kommer det att finnas ekoreko-fika under hela Miljövänliga Veckan. Köp gärna ditt fika här och ta med till 
träffen! Alla är välkomna. Ingen föranmälan krävs. 
 
• Varför ska jag välja ekologiskt kaffe i koppen?  

Studiebesök hos Löfbergs Lila 
När: Torsdag 1 oktober, kl. 15:00-16:15 
Var: Löfbergs Lila 
 
Vi besöker Löfbergs Lila och träffar hållbarhetschef Eva Eriksson och kommunikationschef Anders Thorén 
som berättar om kaffeproduktionen. Ta chansen att följa med och ställa frågor om kaffeproduktion, 
certifieringar och företagets hållbarhetsarbete. Det bjuds på kaffe och kaka. Anmäl dig till: Anna-Lena 
Larsson (anna-lena.larsson@live.se/0702 87 58 57) 


