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På måndag inleds hållbarhetsveckan Green Week 
Varberg 
På måndag arrangeras hållbarhetsveckan Green Week Varberg som 
pågår till och med fredag den 27 november. Veckan riktar sig till 
skola, näringsliv, offentlig förvaltning och allmänhet med olika 
arrangemang runt om i Varbergs kommun, med tonvikt på Peder 
Skrivares skola, som på olika vis går under temat hållbarhet och 
cirkulär ekonomi.  
 
Kommundirektör Carl Bartler och gymnasiechef inviger veckan 
På måndag inviger kommundirektör Carl Bartler veckan tillsammans med 
gymnasiechef Tobias Ramstedt. 
 
Programpunkter under temat hållbarhet 
Veckans programpunkter arrangeras av företag, Varbergs kommun och 
näringslivet. Green Week bjuder på en rad olika digitala händelser så som 
föreläsningar om cirkulär ekonomi, workshops samt filmvisning. Förutom det 
kommer Green Award delas ut till elever på Peder Skrivares skola. Bland 
arrangörerna i år är RISE, Region Halland, Ragn-Sells, We Are Laja, Taiga och 
Varbergs Sparbank för att nämna några.  
 
Syfte att uppmuntra hållbar konsumtion 
Green Week Varberg sammanfaller i tid med Black Week. Ett av målen under 
veckan är att uppmuntra till hållbar konsumtion och att på så sätt 
uppmärksamma FN:s globala mål #12 – Hållbar konsumtion och produktion. 
Det finns också möjlighet för näringsliv och organisationer att under veckan 
arrangera evenemang och kampanjer. 
 
– Vi har redan fått stort gensvar från både skola och näringsliv. Det är riktigt kul 
att Sparbanksstiftelsen Varberg inrättat priset Green Award Varberg. Prisets 
syfte är att uppmuntra elever och lärare till arbete och hållbarhet på Peder 
Skrivares skola. Vi har också flera företag och organisationer som kommer 
anordna programpunkter under veckan. Bland annat kommer RISE och EMC 
Halland att premiärvisa den cirkulära kartan för Halland. På PS-skolan kommer 
det också vara full rulle under veckan med massvis av programpunkter med fokus 
på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi vill ha ”mycket snack och mycket 
verkstad”, säger Pär Wiik, projektledare för Green Week Varberg.  
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För mer information, kontakta: 
 
Pär Wiik, utvecklingsledare Campus Varberg och Peder Skrivares skola 
0702 513 244 
par.wiik@varberg.se 
 
www.greenweekvarberg.se 
  
 

 
 
 

 
 


