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Sustainability is not a destination to 

be reached, but a winding path to be 

explored and well traveled 

- L. P. Thiele 



Välkommen att följa med på 2016 års studieresa i Hållbar 

utveckling A. Året studieresa går till Stockholm där vi kommer 

undersöka och jämföra olika aktörers ansvar och makt att skapa 

förändring. Under studieresan kommer vi träffa aktörer som på 

olika sätt arbetar för att skapa en mer hållbar värld, på såväl 

global som lokal nivå. Aktörerna kommer att presentera sin 

verksamhet och sina perspektiv på hållbar utveckling. Er roll är att 

kritiskt reflektera över aktörernas syn på hållbar utveckling och 

deras strategier för förändringsskapande, samt bidra med frågor 

och diskussion utifrån era erfarenheter och kunskaper.  

Under studieresan kommer det även finnas utrymme att fundera 

över din egen roll och vilken roll du vill ha i en mer hållbar 

utveckling. Detta kommer göras genom egen reflektion och 

genom övningar och samtal i klassen. 

Utöver allt detta kommer det även finnas utrymme för socialt 

umgänge samtidigt som vi lagar mat och njuter av den vackra 

miljön vid Hellasgården, där vi kommer spendera kvällen och 

natten. 

 

Vi ser fram emot två spännande dagar tillsammans med er! 

Sanna & Hannes 

  



Översiktligt program 

Måndag 10 oktober 

07.55 Samling vid spår 3, 

Uppsala C 

9.00 Samling vid Sthlm C 

10.00 Studiebesök hos SIDA 

(Valhallavägen 199) 

11.30 Lunch på egen hand 

13.15 Studiebesök hos 

Solidaritetshuset 

(Tegelviksgatan 40) 

15.30 Buss till Hellasgården + 

incheckning 

16.45 Gemensam reflektion 

19.00 Middag & Kvällsprogram 

Tisdag 11 oktober 

8.00 Frukost 

9.00 Utcheckning (städa och 

packa innan detta!) 

9.30 Förmiddagsprogram 

11.30 Studiebesök och lunch 

hos Källtorps trädgård 

16.00 Avslut och hemresa 

17.50 Tillbaka i Uppsala 

 

 

 

 

Kostnad 

Kostnaden för att delta på studieresan är 210 kr. Då ingår resa till 

och från Stockholm, boende och mat på Hellasgården, tre 

studiebesök samt lunch på tisdagen. Det ni får bekosta själva 

under studieresan är resor med tunnelbana och buss i Stockholm 

(vi rekommenderar att ni har ett påfyllt access-kort eller SL-appen 

redo för detta) samt lunch på måndagen.  

Om ni inte reser från Uppsala är priset 170 kr. 

Om ni inte bor på Hellasgården är priset 150 kr. 

Om ni inte reser från Uppsala och inte bor på Hellasgården är 

priset 100 kr. 

  



Inför resan 

Inför studieresan ska ni välja en ansvarsgrupp på 

Studentportalen. Det finns åtta grupper att välja på och det 

är först till kvarn som gäller. Sista anmälan är 4 oktober, kl 

12.00.  

1. Handla mat (inköp av mat innan avresa till Hellasgården) 

4 pers 

2. Laga middag (klar kl. 19) 6 pers 

3. Diska efter middag, 5 pers 

4. Laga frukost (klar kl. 8) 5 pers 

5. Diska efter frukost, 4 pers 

6. Resevärdar (ansvar för att ”alla är med”, både fysiskt och 

socialt) 2 pers 

7. Aktivitetsledare (ansvar för att planera och leda 2-3 

kortare aktiviteter/lekar/tävlingar etc. någon gång under 

resan, stäm av planeringen med kursledningen inför 

resan) 3 pers 

8. Dokumentation (ansvar för att dokumentera resan i text 

och bild samt sätta ihop informationen till klassen i 

efterhand) 4 pers 

Packning 

I stort sett behöver ni endast ta med personlig packning såsom 

kläder efter väder (ev. paraply), papper och penna, pengar till 

resor i Stockholm och eventuell dator. Handduk och lakan finns på 

vandrarhemmet. Det finns bastu så badkläder kan komma till 

användning. Vi köper mat tillsammans, förutom första lunchen som 

ni antingen kan ta med er eller köpa själva i Stockholm. Packa lätt 

då packningen kommer behöva bäras med under resan! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We don’t have all the answers in how to do this, 

so let’s begin the journey by making sure we’re 

asking the right questions. 

- J. Agyeman 


