
      

 
 

   

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har fått i uppdrag av Unesco att  

bidra till en hållbar utveckling genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. 

Utvecklingen av biosfärområdet sker i samverkan mellan Götene, Lidköping och 

Mariestads kommuner. För mer information: www.vanerkulle.se 

             
PRESSMEDDELANDE  

28 maj 2015      

                     
BIOSFÄROMRÅDE FYLLER FEM! 

 
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle firar med tårtkalas! 

 

I år firar Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

femårsjubileum. Vi firar med att bjuda på tårtkalas, lite pompa 

och ståt samt massor av roliga aktiviteter! Firandet sker i 

anslutning till Maritima Dagen 30/5 i Mariestad. Alla är välkomna 

att fira med oss!  

 

Några av programpunkterna:  

Kl 11.00  Biosfärområdet bjuder på Biosfärtårta! 

Kl 11.30  Kort festtal av ordförande Lennart Bergquist.      

                         Utnämning av Hedersinspiratörer. 
 

Se hela kalasprogrammet på: www.vanerkulle.org/kalasprogram  

 

Bakgrund 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle utnämndes 2010 av Unesco till ett 

internationellt modellområde för hållbar utveckling. Vi ingår i ett globalt nätverk av 

biosfärområden med uppdrag att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. 

Lokalt utvecklar vi vårt biosfärområde i samverkan med Mariestad, Götene och Lidköpings 

kommuner, samt med människor som lever och verkar i området.  

  

En av Biosfärområdets viktigaste roller är att inspirera människor att hitta sin roll i den 

hållbara samhällsutvecklingen.  Arbetet med hållbar utveckling är inte för några få utvalda. Vi 

vill ha in hållbarhetstanken på alla nivåer av beslutsfattande – alltifrån vardagsbesluten kring 

köksbordet och i mataffären till de stora övergripande besluten om hur vi skapar vårt 

samhälle. Vi vill ju att vårt samhälle ska fortsätta utvecklas men för att det ska hålla i längden 

måste vi ta hänsyn till både ekonomi, miljö och människor!  

 

Vi hoppas att vårt femårskalas blir ett tillfälle för ännu fler att upptäcka hur vi kan jobba 

tillsammans för att skapa en hållbar framtid! 

 

Kontaktperson: 

Johanna MacTaggart, johanna.mactaggart@mariestad.se, 0501-39 31 93  

Gratis kalasaktiviteter hela dagen:   Bygg din egen fågelholk  Upptäck myllrande 

strandliv  Provsitt en äkta Wishing Chair  Upplev årets trädgårdsdesign på Marieholm 

Se Marieholm från Å-horisont  Skapa i textil   Tipspromenad med fina priser 

 

http://www.vanerkulle.org/kalasprogram
mailto:johanna.mactaggart@mariestad.se

