
 

 

 

 
Webbinarium 10 augusti, kl. 8.00 – 11.00 
(svensk tid) 

Mötesplatser för reparation 
och hållbar konsumtion 

Mer om webbinariet på norden.se 
 

PROGRAM 
Moderator*: Helena Godotter Karlberg 
 

8.00 – 8.15   Inledning  
Introduktion till webbinariet. Helena Godotter 

Karlberg, moderator, hälsar välkommen och 

lämnar över ordet till projektledare Jan Kemi. 

Praktisk information om simultantolkning och 

chatt.  

Medverkande*: Jan Kemi, Lars Hallberg 

8.15 – 9.10   Projekt Folkverkstan delar med sig av verktygen  
Under passet ges möjlighet att ta del av kunskap, erfarenheter och inspiration från det fleråriga EU-

projektet Folkverkstan. Presentation av en webbguide som ger en bred bild av hur mötesplatser för 

kunskapsdelning om reparation och hållbar konsumtion kan fungera. Materialet vänder sig 

huvudsakligen till offentlig verksamhet inom kommunala organisationer i Sverige och Finland. Guiden 

är framtaget inom ramen för Interreg Nordprojektet Folkverkstan som drivs av Föreningen Norden 

Norrbotten i samarbete med Pohjola-Norden.  

Medverkande*: Jan Kemi, Lars Hallberg, Ulf Renlund 

9.10 – 9.15   Paus 

9.15 – 9.55   Föreläsning – Vem reparerar i den cirkulära ekonomin? 
Många är överens om att vi behöver styra mot en mer cirkulär ekonomi men sällan ställs frågor om 

vilka aktörer som kommer att ha kontrollen över varorna vi använder och vem som har rätt att 

reparera dessa. Den här mini-föreläsningen handlar om rörelsen kring ”rätten-att-reparera” och om 
vilka roller mötesplatser för reparation och återbruk kan spela.  

Medverkande: Karin Bradley, docent vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon forskar om hållbar omställning och medverkar i 

forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption. 

9.55 – 10.00   Paus 

10.00 – 10.45    Panelsamtal – Fixa, laga, återvinn! 
Hur kan vi alla bidra till ett bättre mer hållbart samhälle? Detta panelsamtal kommer att ge insikter om 

återbruk och reparationer samt inspiration till en mer hållbar konsumtion och livsstil.  

Medverkande*: Karin Bradley, Bertil Björk, Outi Lohi, Yvonne Stålnacke, Jussi Tomberg.  

10.45 – 11.00    Sammanfattning och reflektioner  
Webbinariet avslutas med en summering av förmiddagen och framåtblickar. 

Medverkande*: Lars Hallberg, Jan Kemi 

 

 

Medverkande*  
Bertil Björk – verksamhetsledare för den kreativa mötesplatsen Stapelbädden (STPLN) och kulturinkubatorn 

stpln:lab i Malmö. Har bakgrund som journalist och är bland annat initiativtagare till Cykelköket, samt ingår i 

Projekt Folkverkstans utvecklingsnätverk. 

https://norden.se/projekt-folkverkstan/webbinarium/
https://stpln.org/


Jan Kemi – projektledare, Projektet Folkverkstan, Föreningen Norden Norrbotten. Jan Kemi har drygt 30 års 

erfarenhet av att skapa lösningar för olika verksamhetsbehov, till exempel kring digitalisering, arbetsprocesser 

och hållbar samhällsutveckling. Jan trivs bäst i gränslandet mellan teknik, människa och verksamhet för att bidra 

till utveckling inom både offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.  

Jussi Tomberg – Utvecklingslärare i hållbar utveckling för Uleåborgs stads bildnings- och kulturtjänster, 

Projektkoordinator för projekt Klimatgymnasieskola. Jag har en bakgrund inom biologi och geografi. Bakom ligger 

en tjugoårig lärarkarriär på Laanila mellanstadium och gymnasieskola. Jag har varit lärare i hållbar utveckling i 

Uleåborg stad sedan 2007. Motto: Att rädda världen ska också vara roligt. 

Lars Hallberg – styrelseledamot för Föreningen Norden Norrbotten som är projektägare av Projekt Folkverkstan. 

Har tidigare arbetat på Sveriges Radio och varit universitetslektor vid LTU, Luleå tekniska universitet där han var 

chef för uppbyggnaden av avdelningen ”Medier, Ljudteknik och upplevelseproduktion”. Lars har även varit 
ansvarig för demokratiprojekt med medieinriktning mellan Ukraina, Spanien och Sverige.  

Karin Bradley – är docent vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. Hon forskar om hållbar omställning och medverkar i forskningsprogrammet Mistra Sustainable 

Consumption. 

Outi Lohi - Rektor på medborgarinstitut Oulu-opisto, medlem i styrgruppen för Projekt Folkverkstan. I mitt 

nuvarande jobb som rektor för Finlands 3:e äldsta och 4:e största medborgarinstitut är vår verksamhetsideologi 

starkt relaterad till bl.a. frågor angående ekonomi, förnyelse, design och återvinning för att stödja mänskligt 

livslångt lärande. På Oulu-opisto främjar vi välbefinnande och möjliggör för vår del att det civila samhället 

fungerar i hela Uleåborgsregionen. När vi samarbetar tillsammans är många saker möjliga. 

Ulf Renlund – museiintendent och verksamhetsledare för Försvarsmuseum Boden och representant för en av 

kommunerna som deltar i Projekt Folkverkstan.  

Yvonne Stålnacke – Landstingsråd i Norrbotten i 7 år, kommunalråd i 11 år. Nu ledamot i Luleå Miljöresurs AB 

(Lumire) och förtroendeuppdrag i kyrkan, lokalt, regionalt och nationellt. Civilt har jag jobbat på SSAB.  

Chatt 
Henrik Skarevik, Pohjola-Norden. Ingår i Projekt Folkverkstans arbetsgrupp. Hanterar webbinariets chattfunktion 

i Zoom. 

Koordinator 
Pia Jägstrand, Föreningen Norden Norrbotten. Ingår i  Projekt Folkverkstans arbetsgrupp. Koordinator för 

webbinariet. 

Moderator*  
Helena Godotter Karlberg – Har en bakgrund som journalist inom press, radio och tv och arbetar regelbundet 

som föreläsare, workshopledare och moderator. Hon är en erfaren projektledare och affärsutvecklare inom 

design, kommunikation och platsinnovation. Hon är styrelseledamot i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och 

ordförande i Svenska Designsällskapet. 

Teknik 
Thomas Lindmark, Information och säkerhetsansvarig Norrbottens Kommuner – Hanterar tekniken för 

webbinariet 

 

Webbinariet arrangeras av: Föreningen Norden Norrbotten i samverkan med Norrbottens Kommuner och 

Pohjola-Norden.  

Projekt Folkverkstan som ägs av Föreningen Norden i Norrbotten drivs tillsammans med Pohjola-Norden och 

bygger på samarbete med kommunerna Boden, Haparanda, Luleå och Uleåborg samt 

folkbildningsorganisationerna Studiefrämjandet Norrbotten och Oulu-opisto. Folkverkstan stöds av EU-fonden 

Interreg Nord, tillsammans med Nordkalottrådet, regioner och kommuner. Projektperioden är 1 februari 2020 – 30 

september 2022. 

https://norden.se/projekt-folkverkstan/
https://www.ouka.fi/oulu/kekepolku/etusivu
https://norden.se/norrbotten/
https://www.kth.se/profile/bradley
https://www.sustainableconsumption.se/
https://www.sustainableconsumption.se/
https://www.ouka.fi/oulu/oulu-opisto/yhteystiedot
https://boden.se/kommunen/kultur-och-fritid/forsvarsmuseum-boden
https://www.lumire.se/
https://www.pohjola-norden.fi/sv/folkverkstan_2020_2022/
https://norden.se/projekt-folkverkstan/
https://www.platsinnovation.nu/
https://svid.se/
https://svid.se/vad-vi-gor/natverk-samarbetspartner/svenska-designsallskapet/
https://www.norrbottenskommuner.se/
https://norden.se/projekt-folkverkstan/webbinarium/
https://www.norrbottenskommuner.se/
https://norden.se/projekt-folkverkstan/
https://www.pohjola-norden.fi/sv/folkverkstan_2020_2022/
https://www.interregnord.com/
https://www.interregnord.com/

