
Välkomna!



Vad är viktigast för dig i ett hållbart Gävle 2030?
Deltagarnas svar (de fick välja max 3):



Det goda livet i Gävle 2030
- inom ramen för ett jordklot

#DGLgavle

www.detgodalivetigavle.se

http://www.detgodalivetigavle.se/


2030



Program för rådslaget

09.30 Inledande samling i Valhall

10.15 Elevernas utställningar i Räv- och Fårhallen

12.00 Lunchstart vuxna med tid för mingel (foajén utanför Valhall)

12.15 Lunchstart elever (foajén utanför Valhall)

13.00 Avslutande samling i Valhall: Panelsamtal, ”Brevet till     

framtiden” och mycket mer!

14.00  Rådslaget avslutas
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Deltagande skolor 18/19

• Borgarskolan (3 klasser) 

• Stora Sätraskolan (1 klass)

• Vallbacksskolan (1 klass)

• Vasaskolan (2 klasser) 

Ca 140 elever och 10 lärare –

ämnesövergripande samarbeten.

8



Tack till våra huvudarrangörer!

• Elever från Polhemsskolans hotell- och turismprogram

• Elever från Borgarskolans estetiska program med 

mediainriktning

• Elever från eventprogrammet på Vux

• Vuxna funktionärer med specialuppdrag

Samt ett särskilt tack till:



Stort tack till alla medverkande organisationer!
• Gävle kommun

• Högskolan i Gävle

• Världsnaturfonden WWF 

• Gästrike Vatten 

• Gästrike Återvinnare

• Gavlefastigheter

• Gavlegårdarna

• Älvkarleby kommun

• Falu kommun

• Gävle Energi AB

• Svenska kyrkan i Gävle

• Gävle Golfklubb / Gävle Golfbana

• Wedins Varieté

• Gävle Pastorat

• BillerudKorsnäs

• BiodrivMitt

• CGI

• Föreningen MatVärden

• Omställning Gävle

• Naturskyddsföreningen i Gävle

• Sodexo AB

• Sandvikens kommun och Parkbadet

• Sweco AB

• Gevalia

• Hifab

• Medborgarskolan Gästrikland

• Office IT-Partner Gävle AB

• Swedbank

• Ung Företagsamhet Gävleborg

• Örebro kommun

• Östhammars kommun

• Region Gävleborg



Röster från tidigare års rådslag

”Vi har fått en del input på hur man kan jobba med 

främst kommunikationen av hållbarhetsaspekter.”

”Det roligaste och mest intressanta var att diskutera 

energi- och hållbarhetsfrågor med eleverna och höra med 

dem vad energi och hållbarhet är för dem.”

”Elevernas anspråk/önskemål kring transportlösningar 

och boendemiljöer är det mycket intressant att ta del av. 

Det är för dom vi planerar framtidens Gävle!”

”Elevers kreativitet ger hopp och inspiration 

för min verksamhet.”



En hälsning till oss från 
Sara McManus!

https://vimeo.com/324999359
https://vimeo.com/324999359


Agenda 2030



”Hisspitch” från klasserna

• Borgarskolan, SA16a, SA16b och SA16c

• Vasaskolan, S3A och S3B

• Stora Sätraskolan, 8B

• Vallbackskolan, 

autismspektrumgruppen
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Program för rådslaget
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09.30 Inledande samling i Valhall

10.15 Elevernas utställningar i Räv- och Fårhallen

12.00 Lunchstart vuxna med tid för mingel (foajén utanför Valhall)

12.15 Lunchstart elever (foajén utanför Valhall)

13.00 Avslutande samling i Valhall: Panelsamtal, ”Brevet till     

framtiden” och mycket mer!

14.00  Rådslaget avslutas
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Hus 41 – aulan, Valhall

Högskolan i Gävle -

översiktskarta

Hus 22 –

Rävhallen & 

Fårhallen



Sjung för sjutton!
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https://www.youtube.com/watch?v=jROMtdYjXgc&list=PLerkMaYR0Fp_0Pl4qgvWU_SjipkVPQ1F-

