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*HÄR FINNS LIV – Sveriges kanske största och mest aktuella hållbarhetsspel

I mars öppnar utställningen *Här finns liv inne på naturum Vänerskärgården vid
Läckö slott. Här kan du på ett roligt sätt hitta frågor och svar med mobilen när
du spelar Sveriges kanske största och mest aktuella hållbarhetsspel. Spelet lyfter
och levandegör det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för
att stärka en hållbar samhällsutveckling.
Spelet är en stor karta, en 6 X 1,50 meter stor illustration av Veronica Jensen. Med hjälp av
din mobil eller surfplatta spelar du spelet som visar upp goda exempel på lokala lösningar på
globala utmaningar. Utställningen öppnades den första mars och är endast möjlig att se
genom förbokning fram till den 9 juni när naturum öppnar dörrarna för allmänheten.
Vi bjuder in er för att visa och berätta mer om utställningen.
TID: tisdag den 6/3 kl 14:00
PLATS: naturum Vänerskärgården vid Läckö slott
KONTAKT: Sofia Guldbrand, sofia.guldbrand@vanerkulle.se, 0501-39 31 96, Processledare
näringsliv och hållbar samhällsutveckling. Hör gärna av er om ni tänker komma!
Spelet, en del i ett större sammanhang
Kartspelet är en del i ett större sammanhang på naturum. Från den 9 juni kan du också ta reda på vad
du har för superkrafter utmed naturstigen där du kommer att lära mer om ekosystem och biologisk
mångfald. Se också Biosfärens mönster– textilkonst, av Beijerinstitutet/Svenskt Tenn inne på slottet.
Bakgrund
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett av jordens 670 modellområden för hållbar
utveckling. Utnämningen har Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner tillsammans fått av FNs
organ Unesco. Vi har i uppgift att sprida kunskap om, och agera för att närma oss Agenda2030. En
aktuell aktivitet i arbetet är kommunikationsprojektet *Här finns liv som öppnar för offentligheten fr.
o.m 1 mars och pågår tom 2019-12-31. Utställningen finns på naturum Vänerskärgården året ut och
vandrar sedan i biosfärområdet och i Skaraborgs kommuner. Vi bygger modellområdet tillsammans
och bjuder därför in alla som genomför hållbarhetsaktiviteter att samverka med oss under
projekttiden.
Samarbetspartners: Svenska Unesco, Natursvårdsverket, Stiftelsen Läckö slott, Dacapo Mariestad,
NBV, Högskolan i Skövde och Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner. Finansiärer:
Skaraborgs kommunalförbund, Grevillis Fond, John Hedins stiftelse Mariestad, Sparbanksstiftelsen
Alfa, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbanksstiftelsen Lidköping. Vi kommer att presentera våra
finansiärer och samarbetspartners närmre i sociala media under mars månad.
www.vanerkulle.se
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
http://www.unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/
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

