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En helt ovetenskaplig guide

Allas blickar, och öron, vänds nu mot Lund.
För nu är buren på plats. Snart fylls den med musik.
Och massor av engagemang för viktiga frågor.
Så vi tänkte passa på att dela med oss av några av de
platser och de verksamheter som vi tycker anammar
hållbarhetsfrågor på ett särskilt bra sätt. Så, voilá!
Det här är vår guide, till det godaste i Lund.

UPPLEV!
1 Högevallsbadet
I vintermörkret är det ju härligt med
ett bad. Då är det ju extra underbart
om alla känner sig välkomna. Och det
har Högevall fattat. Anläggningen är
HBTQ-certifierad och här finns bland
annat omklädningsrum för ”alla kön
och inget kön”. Simma lugnt.
2 Kino och Södran
Att titta på film tillsammans. Bra för
miljön. Bra för det sociala. Biograferna
drivs av en ideell förening och syftet
är att vi ska uppleva film som ger oss
bättre förståelse för oss själva och för
världen.
3 Skissernas Museum
Kultur? Ja vi har såklart den berömda Kulturen. Men vi vill ändå slå ett
extra slag för Skissernas Museum. Ett
fantastiskt museum och en fantastisk
mötesplats, härligt inramat av Lunds
universitets byggnader.

HANDLA SMART!
4 Individuell Människohjälp
IM grundades redan på 1930-talet
och har sitt huvudkontor här i Lund.
Och inget är väl trevligare än att svänga
in i butiken på Sankt Petri Kyrkogata.
IM är en aktör som bland annat engagerar sig för ett mer välkomnande och
inkluderande Sverige.
5 Stora secondhandgatan
Eller snarare Stora Södergatan. Börja
med att strosa gatan söderifrån. Du
passerar då bland annat Emmaus, Erikshjälpen och landar till sist i fina Humana
Second Hands välsorterade klädbutik.
Missa inte heller Erikshjälpens fantastiska butik med café på Öresundsvägen.
Dit åker du enklast med buss 5.
6 Vintage Vinyl Records
De marknadsför sig själva som Sveriges
minsta och kanske bästa skivbutik.
Med allt förutom dansband och
klassiskt. Öppet lördagar.

Rå Epok.

NJUT!
7 Reko Deli – butik och catering
Här kan man njuta med ett godare
samvete. Delikata och hållbara produkter handlar det om här. Vad sägs om en
hjärtformad cheddar? Eller en marmelad
som smakar av all den kärlek den getts
vid tillagningen? Titta in på Bredgatan 4.
Du möts garanterat av ett leende. Och
ett vänligt insisterande om att provsmaka
något gott.
8 Yoga Bar
Veganska revbensspjäll? Jajamensan, här
är det ingen brist på fantasi på menyn.
Här sätter man sig och lugnet infinner
sig. Maten är växtbaserad och god.
9 Rå Epok – Sushi på Skånska
Nej tack till rödlistad fisk. Ja tack till sushi
som smakar godare än någon annanstans. Ryktet säger att de får högst betyg
av de japanska studenterna i stan. Om
det är positivt att här bara spelas skånsk
musik, det går ju att diskutera.

Humana Second Hand.

En hel vecka hållbarhet
Ett tillfälligt evenemang blev en
succé. Så vi är såklart glada att
vi nu årligen har en hållbarhetsvecka här i Lund där akademin,
näringslivet, offentlig sektor och
ideella organisationer möts.
Vem vet, kanske vi kan få fler att
resa hit (klimatsmartare) än till
Almedalen? Hållbarhetsveckan
2019 med temat ”Transforming
our World” är 8–13 april.
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UPPLEV!
1 Högevallsbadet
Högevallsgatan 3

2 Kino och Södran
Kyrkogatan 3 och Mejeriet,
Stora Södergatan 64

3 Skissernas Museum
Finngatan 2

HANDLA SMART!
4 Individuell Människohjälp
Sankt Petri kyrkogata 13

5 Stora secondhandgatan
Stora Södergatan 35–37,
Stora Södergatan 25,
Kyrkogatan 5

6 Vintage Vinyl Records
Lilla Fiskaregatan 4D

Producerad av TomorrowToday, ett team av hållbarhetsrådgivare i Lund och Stockholm.
Vi hjälper våra kunder att definiera vad som behöver göras och hur det kan göras.
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NJUT!
7 Reko Deli
Bredgatan 4

8 Yoga Bar
Paradisgatan 1

9 Rå Epok – Sushi
på Skånska
Klostergatan 7

