
Klimatstudenternas grundare · studenter från hela landet  

· ansvariga för lärosätenas fossilutsläpp · koldioxidbantarmusik  

· vegobuffé med lokala råvaror · forskaruppropets initiativtagare  

· nätverket We don’t have time · lansering av rektorstävlingen

     Lansering av #levsomnilär

rektorstävlingen i utsläppsminskning

Klimatstudenterna Sverige i samarbete med

Inträde inkl. välkomstdrink + ekovegobuffé 140 kr (studenter 100 kr)
Först till kvarn! OSA senast 11 mars på klimatstudenterna.se

16 mars i Uppsala 17.30–22.00

Uppsala län



     Lansering av #levsomnilär

rektorstävlingen i utsläppsminskning

Välkommen till Klimatstudentfestivalen!
Vi i Klimatstudenterna Sverige är mycket stolta och glada över att bjuda in er till världens första 
klimatstudentfestival;  en lösningsorienterad och inspirerande kväll med närodlad mat, fyndig  
musik och högtidliga tal. Under festivalen lanserar vi vår rektorstävling #levsomnilär. 

Tid: Den 16 mars kl. 17.30–22.00

Plats: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. 

Inträde: 140 kronor (studenter 100 kronor) inklusive välkomstdrink och buffé.

Anmälan: Sista anmälnings- och betalningsdag är den 11 mars. Swish 070-225 69 91 ( Josefine Kyhl-
ström Blomqvist), bankgiro 5021-7009. Länk till anmälan finns på klimatstudenterna.se/festivalen   

Festivalprogram 

17.30  Entrén öppnar – välkomstdrink

18.00  Välkomsttal av Klimatstudenternas grundare

18.15  Ekovegobuffé och bar – Falafel med hummus, tahini, harissa, gröna blad, rödkålssallad, tabbouleh och 

  hembakt orientaliskt bröd. SLU-studenter tillagar buffén med ekologiska råvaror från Uppsalatrakten.  

19.00  Nora Sverredal, Klimatstudenterna Uppsala universitet
  Julia Nordblad, initiativtagare till forskaruppropet
  Mårten Thorslund och Samuel Plumppu, nätverket We don’t have time

  Musik av Staffan ”koldioxidbantaren” Lindberg

20.30  Lansering av rektorstävlingen i utsläppsminskning 
  Representanter från lokala klimatstudentgrupper

  Musik av Staffan ”koldioxidbantaren” Lindberg

Om Klimatstudenterna Sverige
Vår framtid är akut hotad då fossila utsläpp inte minskas tillräckligt snabbt. Vi i Klimatstudenterna 
Sverige samlar nu därför studenter runt om i landet för att hjälpa universiteten och högskolorna att 
visa vägen. Som producenter och finansiärer av klimatvetenskap kan lärosätena – genom att börja 
leva som de lär – ta på sig ledartröjan och bidra till att den livsviktiga omställningen sker i tid.

Varmt välkommen! 
Klimatstudenterna Sverige




