Ekodag 23 augusti 11-16
- p r o g r a m Guidning i Ekobyn klockan 12.30 och 15.00
1,5 km från Ålgård får du en faktaspäckad guidning där du får lära mer om ekologiskt byggande och om att ta hand om sin egen skit.

Café i bostadshuset
Här kan du äta och dricka ekologisk, närproducerad och god fika.

El-bilar, el-cyklar, solceller
Orust kretsloppsakademi låter er prova elbilar och elcyklar. Det blir även något roligt för barnen på samma tema.

Föreläsningar
11.00 Ekobyboken, Margareta Bremertz, en av författarna, berättar om boken och lärdomar om ekobyar samt visar
Marie Hedbergs foton.

12.00 Lars Rydbom, Bohusläns museum, Byggnadsvård, återanvändning och resurshållning - som har lång
tradition i Bohuslän.

13.00 Kompostera mera! Rickard Wingård, Färdig kompost på 18 dagar.
Vad är skillnaden på bra och skadlig kompost och hur gör du för att få användbar kompost på mindre än en månad?

14.00 Conny Jerer, Ekologisk byggnation, arkitekt,CTH/KKH
Ekologiska tankar om hållbar utveckling, konkreta exempel på ekobyggteknik med mer

15.00 John Helmfridsson, Lena Boman, Ekologisk byggnation, arkitekter

Båda eldsjälar inom ekologisk byggnation, berättar om sin erfarenhet och sina projekt därifrån. Halmbalsbyggare även kunniga inom
passivhus.

Workshops, löpande under hela dagen
Kompost, Vem bor i komposten? En upptäcksfärd för små och stora. Kom och utforska vår kompost med lupp och mikroskåp. Vi

lär känna djuren som lever där och vad de håller på med hela dagarna. En workshop men Charlotte Brännström och Rikard Wingård,
i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård.

DIY, Gör det själv. Tillverka nytt av gammalt. Sy om en T-shirt till tygkasse.

Inspiratör är Maria Schmidt Larsson som till vardags

jobbar som designer.

Marknad i ladan
Som är fylld med bland annat: Lär dig om naturlig biodling - Sesam, utrotningshotade
trädgårdsväxter - Många utställare med lokala produkter med mycket ätbart och även
finurligt återbruk - Lokala föreningar och loppis

