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Ett initiativ från Avskalat by Anna i samarbete med



Vi vill inspirera till fler medvetna val. 
-Inte bara kring vad vi lägger på vår tallrik.
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Nu bjuder vi in fler människor & företag att medverka till att
dessa dagar blir den fantastiska mötesplats som vi tänker.  
17 maj kl 13 ses vi på Lumafabriken, Lumaparksvägen 7 i
Stockholm. Då berättar vi, Anna H Lundahl Avskalat by Anna och
Lumafabrikens platschef Simon Ekberg, om KliMATdagarna. 
Vi har även bjudit in Matcoma Sverige AB, ElectriCITY Innovation
och Farmy för att berätta om sina engagemang för 
 KliMATdagarna. Vi bjuder på fika. Lunch kan köpas och 
ätas på restaurang Eatery.

KliMATdagarna är en mötesplats för privatpersoner & företag
som är engagerade i klimatfrågan. Vi vill inspirera till fler
medvetna val kring vad vi väljer att lägga på vår tallrik och visa
några av de många goda initiativ som finns. 

Varmt välkommen att vara 
en del av KliMATdagarna!

Små & stora frågor. Långa & korta svar. Workshops.
Föreläsningar. Ökad medvetenhet & inspiration.



Söker ditt företag eller du som individ fler 
vägar att bidra till en mer hållbar planet?  
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-"Jag har tagit initiativ till KliMATdagarna för att jag tror att en väg
till en hållbar framtid leder från våra kök. Det är där, kring
köksbordet vi skrattar och delar viktiga tankar. Var är mer naturligt
att börja än i hemmets hjärta?"

Anna H Lundahl, Avskalat by Anna
initiativtagare till KliMATdagarna.

Välkomnar du en respektfull dialog med andra som brinner 
 för matfrågorna, men kanske har ett annat perspektiv? Vill
du inspireras av andra? 

Tillsammans kan vi göra skillnad.
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UNG

SENIOR
VILKA FRÅGOR ÄR VIKTIGA 
FÖR DIG? OSS?

FÖRETAG

Våra ungas framtid

Planetens & min hälsa 

Hitta balans mellan ekonomi &
hållbarhetsvision 

Jag vet inte

Maten
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Vilka kunskaper behöver vi som individer eller
företag för att fatta fler medvetna beslut? 

Vilka frågor behöver vi ställa till oss själva och
andra för att kunna fatta fler medvetna beslut?

Kunskap. Inspiration. Medvetenhet.
Handlingskraft. Eller?

Är det kunskap vi behöver? Inspiration? Eller nätverk
och digitala  plattformar? Vilka faktorer påverkar
våra val?
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Anders Ramsay-SHISO Matbyrå & TENZO 

Marie Butler-Happy M Kitchen

Mattias Kristiansson & Aman Singh Sangha 

Kockar. Författare. Influencers. Sakkunniga. Akademiker.
Tjänstemän. Studenter. Föreningar. Facebookgrupper. 

NÅGRA AV DE SOM INSPIRERAR

Sofia Arkelsten 

Roger Pettersson-World Animal Protection

Framtidens röster

Klimatspanarna

Hammarby Sjöstad 2.0
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Tillsammans kan vi göra skillnad.

www.avskalatbyanna.se www.lumafabriken.com

För mer information och samarbeten välkommen att kontakta
anna@avskalatbyanna.se




