
Till: 
Representanter för Hela Sverige ska levas länsavdelningar och 
medlemsorganisationer 

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas styrelse 
Hela Sverige ska levas kansli 
 

Spridning: Sprid gärna 
  
  

Hej. 
 

Här kommer en inbjudan från Temagruppen Agenda 2030: 

Temagruppen Agenda 2030 bjuder in till två digitala temamöten i höst. 
Vi kommer i år och nästa år hålla ett antal temamöten om Agenda 2030 - FNs 17 

hållbarhetsmål. Syftet är att bidra till ett hållbart liv. Se även fotnot nedan. 
  
Målet är att vi i Hela Sverige på ett tydligt sätt ska vara delaktiga i att uppfylla 

Sveriges åtagande angående Agenda 2030 beskriven genom FNs 17 hållbarhetsmål. 
Vi hoppas att Temagruppens verksamhet gör oss mer bekanta med dessa frågor, ger 
oss inspiration till egna aktiviteter och manar oss att sprida information till fler. De 

digitala mötena kommer oftast ha tre huvudpunkter: 

1. Presentation av ett projekt ur vår broschyr Agenda 2030. Broschyren kan 
laddas ner från www.helasverige.se/kunskap-och-media/agenda-2030-for-oss-

och-for-kommande-generationers-skull 

Vi hoppas kunna spela in presentationen så att den kan ses även i efterhand. 

2. Fria samtal inom ämnet Agenda 2030 och FNs 17 hållbarhetsmål som rör 
aktiviteter inom Hela Sverige. 

3. Mötet bestämmer vilket exempel vi ska lära känna nästa gång? 

  
Aktuella datum hösten 2022 via Zoom, mötestid kl. 18.30-20.30 

• Vecka 40, tisdag 4 oktober – tema: Bruka jorden – ett odlingsår tillsammans, 
Latorp utanför Örebro. Se sid 11 i broschyren 

• Vecka 46, måndag 14 november – tema bestäms 4 okt. 

Mer information och inloggningslänk kommer längre fram. 

  
Man behöver inte vara med i Temagruppen Agenda 2030 för att delta på 
Temamötena. Men vi ser gärna att du blir med i gruppen. Dels blir det roligare och 

mer givande om vi är många och dels får du mötesinbjudningarna direkt till dig liksom 
lite extra information och material. För registrering, skicka ditt namn, din e-postadress 
och telefonnummer till olle.persson@lindefallet.com. 

  
Sprid gärna detta meddelande till dina kollegor inom Hela Sverige och dess 
medlemmar. 

http://www.helasverige.se/kunskap-och-media/agenda-2030-for-oss-och-for-kommande-generationers-skull
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GDPR: Deltagarlistan lämnas inte ut utanför styrgruppen för Temagruppen Agenda 
2030. Vid utskick tillämpar vi hemlig kopia. Du kan när som helst be att dina uppgifter 

ska tas bort ur listan. Vill du få kontakt med någon i Temagruppen förmedlar 
styrgruppen på din begäran dina kontaktuppgifter till vederbörande. 
  

  
Med vänlig hälsning 
Styrgruppen för Temagruppen Agenda 2030 genom 

• Gunilla Almered Olsson, ledamot i Hela Sverige Göteborgsregionens Länsbygderåd 
    073-091 49 17, almered.gunilla@gmail.com 
• Olle Persson, ordförande i länsbygderåd Hela Sverige X-ing Gävleborg 

    070-294 61 20, olle.persson@lindefallet.com 
  
    www.helasverige.se 

 
  

Fotnot: Agenda 2030, syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar värld till år 2030. Detta FN-initiativ antogs 2015 av världens regeringar som 
en agenda för utveckling. För att konkretisera syftets tre dimensioner finns 17 globala 

hålbarhetsmål, vart och ett med sina delmål. De tre dimensionerna är ömsesidigt 
beroende av varandra, de är odelbara. 
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