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Sju år som miljöcertifierad 
högskola Vilka fotspår avsätter Hig:s mil-

jöarbete? Har fokus ändrats sedan 
engagemanget startade i större 
skala för över tio år sedan? På 
vilka olika sätt kan arbetet för en 
hållbar utveckling bedrivas?

Ha har gjort några mindre ned-
slag och diskuterat praktiskt mil-
jöarbete och vidare tankar med 
kaisu Sammalisto, vicerektor för 
hållbar utveckling, och annika Jo-
hansson, ansvarig för Högskolans 
miljöledningssystem.

– Nu är det tanken det handlar 
om, att vi alla inser att det är oss 
själva och vår framtid som är hu-
vudsaken, säger kaisu Sammali-
sto.

Sid. 3Miljödiesel

Undervisning

Återvinning Hushållning
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Rektor Maj-Britt Johansson

Högskolan kan inte göra nå-
gonting åt miljön. Bara vi som 
arbetar här. Det är essensen 
i Kaisu Sammalistos och An-
nika Johanssons tankar om 
HiG:s miljöarbete. Och det 
är de anställdas insatser 
som gjort att HiG hamnade 
i absoluta toppen när Natur-
vårdsverket 2008 och 2009 
rankade miljöarbetet vid lan-
dets alla myndigheter.

Mängden papper som skicka-
des till återvinning från Hig har 
minskat från 48 ton 1998 till 27 
ton 2008. I dag är minskningen 
ytterligare 9 ton. Detta trots att 
antalet studenter ökat rejält. en 
minskning som nåtts genom suc-
cessiva råd som att inte skriva ut 
mejl, skriva på båda sidor (vilket 
var betydligt svårare och krång-
ligare innan alla skrivare byttes 
ut härom året), inte bifoga stora 
dokument, visa på overhead i 
stället för att dela ut material, 
och kanske framför allt, tänka 
sig för innan man gör något.

– Det är i tanken det börjar.   
Men pappersåtgången är inte 
den viktigaste insatsen för mil-
jön i dag. Det är studenterna, 
undervisningen och energiför-
brukningen, säger kaisu Sam-
malisto som arbetade för miljön 
vid Hig redan innan regeringen 
1997 bestämde att alla myn-
digheter skulle införa miljöled-
ningssystem.

En första revision
Inledningsvis gjordes en första 
miljöutredning för att hitta de 
områden på vilka miljöpåver-
kan var störst. utredningen var 
klar 1998 och listade allt från 

pappersförbrukning, kemika-
liehantering, transporter – och 
ölåtgången vid kåren.

Svåröverskådligt
I Hig:s olika lokaler fanns då 
inte mindre än 60 skrivare.

Vanliga sopor uppgick till 
147 ton per år och bland dessa 
fanns även en svåröverskådlig 
men mycket stor andel papper. 
transporter av varor, personal 
och studenter var en annan stor 
och energikrävande post. un-
dersökningen var detaljerad och 
också  alkoholåtgången i kårens 
klubbmästeri mättes vilket vi-
sade att Hig:s studenter drack i 
genomsnitt knappt sex öl per år 
på campus. Förutom en nubbe.

Kvalitetsstämpel
ett antal myndigheters mil-
jöledningssystem skulle även 

närstuderas en längre tid för att 
möjliggöra en utvärdering av 
insatserna, däribland Hig.

Detta var starten för Hög-
skolans miljöengagemang som 
2004 resulterade i att vi som an-
dra högskola i landet miljöcer-
tifierades, en kvalitetsstämpel 
som två gånger varje år prövas 
av ett oberoende företag, ackre-
diterat av statliga Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kon-
troll, Swedac.

Stor skillnad
kaisu har sett en betydande 
skillnad mellan utländska och 
svenska studenter i frågor som 
rör miljön.

– För de allra flesta kinesiska 
studenterna är detta något helt 
nytt, även om många vet hur 
viktigt det är att ta vara på vatt-
net.

Men kunskaperna och en-
gagemanget kunde varit bättre 
även hos de svenska studen-
terna.

– Vi har ju på något sätt en 
tanke om att de lär sig att kom-
postera på dagis och så, men sen 
tappar de en hel del och studen-
ter och elever har ofta väldigt 
dåliga kunskaper. Visst har de 
väl en del annat att tänka på 
också och kanske finns det en 
liten mättnad i informationsflö-
det. Men det kunde vara bättre. 

Det viktigaste nu är alltså un-
dervisningen, att denna ska föda 
en tanke hos studenterna om att 
de själva ska stå för arbetet, att 
miljön berör just dem. I deras 
framtida arbeten och även pri-
vat. kaisu menar att studenten i 
gemen har ganska små kunska-
per om miljöfrågorna. 

Sju år efter miljöcertifieringen

Annika Johansson, ansvarig för miljöledningssystemet vid HiG, och Kaisu Sammalisto, vicerektor för miljöfrågor, 
träffas varje måndag för ett par timmars möte för att kollationera miljöarbetet.

Forts. nästa sida.

När Högskolan i Gävle miljöcertifierades inleddes bara ett nytt moment av något som flera år tidigare hade startat. 
De flesta kan säkert skriva under på att den hållbara utvecklingen både känns lättare att bära och naturligare att ef-
tersträva nu än tidigare. I detta nummer tittar vi på några få exempel på hur miljöarbetet kan bedrivas. Urvalet är av 
tvång och utrymmesskäl mycket orättvist. Insatserna skulle kunna fylla årets samtliga Högaktuellts alla sidor.

Engagemang i miljön är 
engagemang i framtiden

Som högskola har vi till upp-
gift att främja hållbar ut-

veckling. Det är en uppgift som 
vi på Hig tar på största allvar. 

Redan 2001 fattade vi be-
slut om att införa ett mil-

jöledningssystem och efter 
hårt arbete certifierades vårt 
systematiska miljöledningsar-
bete 2004. Det hjälper oss att 
minimera Högskolans direkta 
miljöpåverkan i den dagliga 
verksamheten och öka insla-
get av hållbar utveckling i ut-
bildningen och forskningen. 
Redan idag har 69 procent av 
Högskolans kurser inslag av 
miljö/hållbar utveckling, en 
andel som vi arbetar för att yt-
terligare öka. 

Främjandet av den hållbara 
utvecklingen har kommit 

att bli alltmer centralt i Hög-
skolans verksamhet. Miljö-
certifieringen har inneburit att 
Högskolan ses som en ledare 
och förebild för hur miljöarbete 
och hållbarhetsarbete kan inte-
greras i den högre utbildningen 
i Sverige. 

Många universitet och 
högskolor strävar mot 

samma mål men hittills har, för-
utom Hig, enbart Mälardalens 
högskola och göteborgs univer-
sitet erövrat den eftertraktade 
miljöcertifieringen. Att HiG går 
in helhjärtat för hållbar utveck-
ling framgår av våra satsningar 
på området. 

Vi har en vicerektor för 
hållbar utveckling och ett 

Miljöråd bestående av repre-
sentanter för Högskolans tre 
akademier, bibliotek och admi-
nistrativa enheter. Dessutom har 
tre fjärdedelar av personalen ge-
nomgått en uppdateringsutbild-

ning om hållbar utveckling och 
Högskolans roll i detta arbete 
under 2010. 

Även förslaget till ny verk-
samhetsidé och vision för 

Högskolan, som kommer att fö-
reläggas Högskolestyrelsen för 
beslut vid mötet den 15 april, 
fokuserar på hållbar utveckling. 
att förverkliga den föreslagna 
visionen: 

”Högskolan i Gävle har 
en ledande position 
inom utbildning och 
forskning för en hållbar 
livsmiljö för männis-
kan”

Detta ser vi som en rea-
listisk ambition och det 

hänger givetvis samman med 

den verksamhet vi bedriver här 
på HiG med två profilområden: 
Byggd miljö och Hälsofrämjan-
de arbetsliv; två områden som 
är helt centrala för människans 
livsmiljö. 

Detta är dock inte tillräck-
ligt för att nå målet som 

uttrycks i visionen. Här be-
hövs även Högskolans samlade 
kompetens tillsammans med de 
ovan beskrivna förberedelser 
vi gjort – för att främja hållbar 
utveckling. en hållbar livsmiljö 
för människan kan inte skapas 
enbart genom kunskapsutveck-
ling inom naturvetenskap och 
teknik utan kräver kunskap 
inom ett brett verksamhetsfält. 

en hållbar livsmiljö berör 
hela samhället och män-

niskors livsvillkor och kräver 
att kunskap förs över till elever 
och engagerar studenter inom 
vitt skilda områden. Ny kun-
skap behöver utvecklas genom 
forskning för att leda till inno-
vationer som i sin tur gör att nya 
företag kan bildas för att skapa 
arbetstillfällen. 

en hållbar livsmiljö för 
människan förutsätter att 

människan mår bra både fysiskt 
och psykiskt och finner mening 
med sin livssituation. genom 
Högskolans breda verksam-
hetsfält, som omfattar förutom 
naturvetenskap och teknik, hu-
maniora, samhällsvetenskap 
och medicin, kan Högskolan i 
gävle bidra till detta. Det är en 
uppgift som vi är väl rustade för 
och kan känna stolthet över. låt 
oss inom Högskolan arbeta vi-
dare för att främja den hållbara 
utvecklingen med människan i 
centrum. 

Maj-Britt
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– Någon allemansrätt finns ju 
inte i de flesta av studenter-
nas hemländer och därmed 
är det väldigt svårt för dem 
att göra sådana här natur-
studier där.

Det säger geir løe som tillsam-
mans med kerstin Wallström 
leder 20-veckorskursen Nordic 
ecology som ges september till 
januari sedan två år. Studenter-
na kommer från tyskland, Bel-
gien, Spanien, Holland, Canada 
och Japan och de blir mycket 
förundrade när de kommer i 
kontakt med allemansrätten. 

– Det är en rolig kurs, studen-
terna blir väldigt överraskade 
när de ser att man kan gå nästan 
var som helst.

Konfliktstudier
kursen ges på engelska och 
består av fyra moment om var-
dera fem veckor. Det första mo-
mentet, alpine ecology, utgörs 
framför allt av en fjällvandring i 
lofsdalen och Fulufjäll, renom-
råde respektive icke renområde. 
Både växtlighet och djurliv stu-
deras.

Det andra momentet utspelar 
sig i skogsnatur runt och norr 
om gävle.

– Då tittar vi på olika kara-
täristik hos naturlig och odlad 
skog och vi tar upp eventuella 
intressekonflikter och vad de 
kan bero på. Här ingår även 
spårning av varg, lo och älg 
vilket är väldigt poplärt. För sä-
kerhets skull besöker vi också 
djurparken i Järvsö.

Baltic university
tredje momentet utspelar sig 
bland annat i Stockholms skär-
gård för studier av östersjöns 
ekosystem

– I det fjärde momentet kny-
ter vi ihop allting och ser på 
möjliga lösningar på miljöpro-
blem som uppmärksammats 
under kursens tidigare delar. 
Här är huvudfrågan hur vi kan 
uppnå hållbar utveckling under 
de ekologiska, ekonomiska och 
historiska förutsättningar som 
vi har här i Norden. 

kursen ges i samarbete med 
det regionala universitetsnät-
verket Baltic university.

Ove Wall

Om miljötanken kommer in 
i den dagliga verksamheten 
vid HiG och även i en mycket 
stor del av utbildningarna är 
det inte sämre inom forsk-
ningen. Nyligen avslutades 
första delen av ett samver-
kansprojekt mellan bland 
andra HiG, Gävle respektive 
Sandviken Energi.

– ett syfte har varit att ta reda på 
hur byte av bil till eldrivet upp-
fattas och upplevs av fyra del-
tagande familjer. Försöket har 
pågått i två år och det visar sig 
att familjerna hellre använder 

elbilen än sin andra fossilbil, 
säger Staffan Hygge, professor 
i psykologi vid akademin för 
teknik och miljö.

Endast 2 kronor
Bilarna har varit tvåsitsiga 
think City som familjerna hyrt 
och de har körts mellan 800 och 
1 500 mil till en genomsnittlig 
kostnad på cirka 2 kronor/mil 
sommartid.

Deltagarna sa sig vara över-
raskade över hur lätt omställ-
ningen blivit, att det var en an-
nan sorts bil är inget de tänkt 
på.

I projektet har också ingått 
att placera ut sju laddningssta-
tioner i gävle-Sandvikenregi-
onen.

Nu planeras för en fortsätt-
ning av projektet där man för-
söker få med alla större kom-
muner i länet. en tanke är då att 
fler avdelningar inom Högsko-
lan i gävle involveras.  

Större tillskott
Det händer mycket men framti-
den är ännu mer spännande då 
elbilforskningen kommer att 
tilldelas betydligt större sum-
mor i forskningsbidrag än nu.

Bilresor för två kronor milenBullersänkande 
åtgärder i Umeå

Natur på nära håll lockar utbytesstudenter

Större perspektiv
Högskolans miljöarbete är 
inte isolerat till Campus så 
länge det allra viktigaste ar-
betet sker med studenterna. 
Medvetenheten ska plante-
ras för att förmeras och spri-
das och här går det faktiskt 
fortare om man låter fler än 
en själv göra arbetet.

Hållbar livsmiljö är en av 
HiG:s tydliga profiler och det 
manifesterar sig bland annat i 
flera kurser och hela program 
med större inslag av miljö och 
hållbar utveckling. kurserna 
uppgår faktiskt till 328 stycken 
inom samtliga ämnesområden.  
Naturligtvis är det omöjligt att 
göra utbudet rättvisa. Det är en-
dast ämnat att visa en bredd. 

Här finns till exempel kursen 
om socialt hållbar utveckling 
som ges inom lärarutbildning-
ens grundkurs i delen om vär-
degrund. Sarah ljungquist är 
lektor i litteraturvetenskap och 

håller i kursen.
– Här handlar det i all enkel-

het om att vi avsätter olika stora 
fotavtryck i miljön beroende på 
sådant som kön, klasstillhörig-
het och var vi bor någonstans. 
exempelvis åstadkommer män 
i västvärlden större avtryck än 
kvinnor då de kör fler och större 
bilar, och människor i högre so-
ciala skick avsätter mer än män-
niskor i lägre och så vidare.

 ulf larsson leder kursen 
Miljöteknik, en Co-op-kurs 
med inriktning på vatten, åter-
vinning och energi där stu-
denterna varvar studierna med 
betalda arbetsperioder inom 
näringslivet.

Inte mindre än 33 procent av 
261 granskade examensarbeten 
vid Hig har inslag av miljö/
hållbar utveckling medan 12 
procent till övervägande del 
handlar om miljö- och utveck-
lingsfrågor.

OWl

– Meningen är att frågorna i 
någon mån ska finnas i alla re-
levanta kurser, men det är inte 
helt lätt alla gånger, säger an-
nika Johansson som är lärare i 
datorstödd design, CaD.

– Själva arbetet med CaD 
har ju inte med miljön att göra. 
Men man kan få in miljön när 
man pratar om vad CaD kan 
användas till. att man tvingas 
tänka på material i det som man 
designar med programmet, fort-
sätter hon. Samma sak med ma-
tematiska ekvationer, där kan 
man framhålla vad ekvationer-
na kan användas till, till exem-
pel optimering av energisystem.

Energin nästa
Nästa stora insats rör energian-
vändningen vid Hig, spår kaisu. 
Här handlar det även om hur en-
ergin används i lokalerna liksom 
hur motorvärmarna utnyttjas och 

är beskaffade.
– Där kommer ett litet pro-

blem in som kommer sig av att 
vi hyr lokalerna med el av aka-
demiska hus. Om vi drar ner 
på elförbrukningen betyder det 
inte att vi får varsin tårta som 
tack, ler kaisu. Det gör att mo-
tivationsbiten kan saknas och 
dessutom blir vi lätt ekonomiskt 
fixerade vilket är ett stort hinder.

Värma vissa salar
uppvärmningen av lokalerna 
kan också erbjuda problem att 
lösa. Drar man ner värmen un-
der helgerna kan det göra att 
helglektioner kan hamna i kalla 
salar. Här kan en idé vara att 
utse vissa salar till helgtjänst 
och låta värmen stå på. 

Men det ska också sägas att 
i och med att lokalytorna mins-
kat på senare år är det svårt att 
göra någon rättvis jämförelse 
av energiförbrukningen.

Resor är ytterligare en re-
surskrävande sysselsättning och 
både kaisu och annika tror att 
många resor är slentrianmässiga.

– Det kan vara så att allt är 
glömt efter ett par dagar då ing-
en rapportering behöver göras. 
Sen kan man åka på nästa resa. 
Då kan ju ett alternativ vara vi-
deokonferenser. en ny resepo-
licy håller på att tas fram.

Tunnelseende
– Det har hänt otroligt mycket 
sedan vi började med miljö-
ledningssystem. Från de första 
osäkra stegen har vi byggt på 
kunskapen och inte minst sett 
sambanden mellan olika områ-
den. Som enskilda forskare är 
vi mycket inriktade på ett smalt 
område, det kan vara ekonomi 
eller materialkunskap eller nå-
got annat. Det kan göra att vi 
inte ser helheten, vi ser inte hur 
alla delar samverkar med var-

andra och det ena beror på det 
andra. Det kan göra det väldigt-
svårt att komma till rätta med 
vissa typer av miljöpåverkan.

Det ska vara lätt
kaisu är vicerektor för hållbar 
utveckling och annika är an-
svarig för Högskolans miljö-
ledningssystem. De två träffas 
varje måndag förmiddag för ett 
par timmars arbete.

– Dels håller vi oss uppda-
terade om vad som sker, dels 
förbereder vi kommande möten 
i RHu, Rådet för hållbar ut-
veckling, som sköter planering 
och samordning av miljöarbetet 
vid Hig.

– Vi lägger stor möda på att 
försöka göra miljöarbetet så lätt 
som möjligt på alla håll. Det är 
viktigt.

Ove Wall

Mest sydeuropeiska studenter, men även en kanadensar och en japan, har 
Geir Løe haft på sina kurser i Nordic ecology

När annan återvinning mins-
kar ökar mängden elektronik 
som går till återvinning.

År 2008 lämnades 8,9 ton el-
skrot till återvinning. Året därpå 
hade mängden ökat till 9,5 ton 
för att 2010 ha ökat ytterligare 
till 10,3 ton.

– Förra året betalade vi 
57 000 kronor för att bli av med 
uttjänta datorer och annan elek-

tronik som till exempel mikro-
vågsugnar, säger Path lingren, 
samordnare på serviceavdel-
ningen.

95 procent av elskrotet består 
av uttjänt datorutrustning. 

genom att hyrköpa en kom-
primator för brännbara hus-
hållssopor kunde kostnaden för 
dessa sänkas med omkring en 
halv miljon kronor förra året.

OWl

Det är inte solsken hela tiden uppe i fjällen, som här i Lofsdalen. Fjällvand-
ringarna sker den tidiga hösten. Foto: Geir Løe.

Dyrt elektronikskrot

I forskargruppen för mil-
jöpsykologi har man fler 
forskningsprojekt  där mil-
jön ligger i förgrunden.

Bland annat driver tre av 
gruppens tillhöriga i umeå, 
professor ulf landström, 
doktoranden Fredrik Sjö-
din och forskningsingenjör 
lennart lindberg, ett bul-
lerförsök vid 17 förskolor. 
Man testar olika sätt att få 
ner bullret/ljudnivåerna.

Försöken görs i nära 
samarbete med bland andra 
umeå kommun och Mitt-
universitetet i Sundsvall.

Forts föregående sida:
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Sandviks två stipendier om vardera 15 000 kronor delades mellan Xinze Lin 
(t. v.) och Tommy Hellström (t.  h.). Sandviks representant som förmedlade 
checkar och blommor till mottagarna heter Pontus Gagge.

För arbeten som kan komma Gästrikeregionens Miljö till godo förärades 
Anna Othén och Sofie Persson varsitt stipendium. Donator representerades 
av Olle Alfredsson, Hans-Gunnar Johansson (även rektorsråd vid HiG) och 
Thomas Nylund. Stipendiaterna delade på 15 000 kronor. 

Ur Anna Lisa Detlow Bergs stipendiefond delades fem stipendier ut. Motta-
gare var från vänster Catrine Björn, 15 000 kronor,  Jonas Blomberg, Anna 
Danhard samt Jenni Johnsson. Förhindrad att delta var Åsa Hedlund. De 
senare fyra erhöll 5 000 kronor vardera.

Bättre modell för beslutsfattande  
parallellspikades i biblioteket

Stipendiedagen:

Åttio tusen kronor delades ut
Det lönar sig inte minst eko-
nomiskt att göra ett gott ar-
bete. Beviset framstår tydligt 
varje gång stipendier delas 
ut vid HiG.

Som på senaste Stipendieda-
gen den 7 mars då inte mindre 
än åttio tusen kronor, av Hig:s 
över 700 000 kronor som förde-
las varje år, bytte ägare under 

några minuter i lovande vårsol 
i Rävhallen 

I all enkelhet
Ceremonin är enkel, korta anfö-
randen av donatorerna, därefter 
blommor, diplom och fotografe-
ring följt av litet samkväm för 
samtliga i det vackra tapetrum-
met intill Styrelserummet i hus 
Oden.

Spikningen är för en dokto-
rand ungefär som lysningen 
för ett förlovat par. Den ger 
den som vill tillfälle att sätta 
sig in i ämnet och förbereda 
eventuella invändningar. Ny-
ligen infördes ritualen även 
vid HiG.

universitetsadjunkt David 
Sundgren blev den förste att 
"parallellspika" sin avhandling i 
högskolebiblioteket. Den egent-
liga spikningen sker vid Stock-
holms universitet.

Handsmidd spik
Parallellspikningen skedde un-
der överinseende av framför allt 
bibliotekspersonal men även en 
del studenter.

För ändamålet hade en myck-
et gammal och välanvänd hand-
smidd spik hängts på väggen. 
Denna kunde dock inte använ-
das då skadorna på anslagstavla 
och väggen bakom skulle bli 
onödigt stora.

Men för att om möjligt be-
hålla lite av den tyngd spiken 
skulle tillfört hade för ändamå-
let inhandlats anslagstavelsstift 
de lux i olika färger vilka visade 
sig duga gott.

Hoppas på fler
David Sundgrens avhandling 
ligger på matematikens område 
och behandlar beslutsfattande 
grundat på andra ordningens 
sannolikheter. Vad det är be-
skrivs något litet närmare på 
http://www.hig.se/David.Sund-
gren.

– Vi hoppas att flera, helst 
alla, av våra disputerande kol-
leger hör av sig till oss för en 
parallellspikning, sa biblioteks-
chef Maivor Hallén och avslu-
tade med en kort intervju med 
den blivande doktorn.

enligt traditionen ska av-
handlingen offentliggöras tre 
veckor före disputationen. Det 
är detta som kallas för Spikning.

Ove Wall 

David Sundgren, adjunkt i matematik vid Akademin för teknik 
och miljö, som den 18 mars försvarade sin avhandling "The Ap-
parent Arbitrariness of Second-Order Probability Distributions", 
parallellspikade sina forskningsresultat i Högskolebiblioteket.

Hjälp till att designa bocken
Hjälp till att designa HiG-
bocken som i sommar ska 
placeras på Drottninggatan 
mitt i stan.

I Studentcentrum står Högsko-
lan vita bock till påseende. Den 
ska ha färg på sig och där kom-
mer du in i bilden.

Delta i designtävlingen ge-
nom att ge förslag på hur den 
ska se ut. Noggranna instruktio-
ner finns på www.hig.se under 
"Jag är student". Personal kan 
i stället titta på intranätet under 
Personal och miljö. Senast freda-
gen den 15 april ska ditt förslag 
vara inlämnat och såväl studen-
ter som personal får delta. under 

fyra sommarmånader kommer 
bocken att samsas med sin öv-
riga hjord  i centrala gävle.

KALENDARIUM

30/3, sal 99:131, Internationella 
dagen vid akademin för utbild-
ning och ekonomi. 

7/4, Seminariedag kring visio-
nen Hälsoparken Fjärran Höj-
der. anmälningstiden har utgått.

13–14/4, Valhall, Nationell sä-
kerhetskonferens för universitet 
och högskolor. kontaktperson 
lars Söderberg, lsg@hig.se.

15/4, konserthuset. akademisk 
högtid.

30/4, Sista aprilfirande vid ud-
den i Regementsparken. tal av 
rektor Maj-Britt Johansson och 
studentkårens ordförande, sång 
av Herrskapet Gefle Drängar. 
Brasan tänds kl 21.

3/5, seniorresa till alfta-Rehab 
för heldags studiebesök. lunch 
(betalas av deltagarna själva) på 
platsen. gemensam avresa från 
Hig 8:00 och hemkomst 17:00. 
anmälan senast 8 april till Mar-
garetha Svensson, msn@hig.se. 

Hållbar livsmiljö

Rådet för hållbar utveckling 
finns på plats för att svara på frågor om  
Högskolans arbete med hållbar utveckling. 

VÄLKOMMEN TILL EN INSPIRATIONSDAG
12 april i Rävhallen, Högskolan i Gävle

Begagnad datorutrustning...

Frukost...

Loppis...
Från matjord till matbord...

Begagnad studentlitteratur...

Fototävling – Utställning och prisutdelning...

Läsplatta...
 

Evenemang hela dagen. Tipstävling, informationsmontrar m.m.  
Kom och se hur mycket bakterier som finns i kökshanddukar,  
hur maten vi slänger blir till brukningsbar jord. 

Akademisk högtid i Konserthuset 
Den 15 april arrangerar Hög-
skolan en akademisk högtid.

Den äger rum i gävle konsert-
hus och inleds kl. 17 då proces-
sionen inträder till tonerna av 
Ruben liljefors' Festspel, fram-
fört av gävle Symfoniorkester.

Nya professorer kommer att 
installeras av rektor Maj-Britt 
Johansson och  doktorer efter av-
lagda prov kommer att diplome-
ras av ordförandena i Högskolans 
nämnder elisabeth Björklund och 
Bahram Moshfegh.

att diplomera doktorerna är 
förutom att bevisa dem heder och 
ära också ett sätt  att så att säga re-
dovisa medelsdispositionen över 

åren – Hig har ju till stora delar  
finansierat det dryga 40-talet dok-
torer som disputerat vid andra lä-
rosäten åren 2006 till april 2011.

 till högtiden kommer att ut-
ges en småskrift som i kompri-
merat format berättar om de nya 
professorernas ämnesområden 
och tidigare forskning; de nya 
doktorerna ges tillfälle att pre-
sentera sin avhandling. 

Den akademiska högtiden 
avslutas med sittning i konsert-
husets restaurant för inbjudna 
gäster men alla är hjärtligt väl-
komna att övervara ceremonin 
från åskådarplats i gevaliasalen.

Håkan attius 
CereMOniMästare

Stolta bocken i Studentcentrum, 
formen ritad av  Gunnar Cyrén.
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Porto 
betalt

Har man slagit huvudet på 
spiken kan man trösta sig 
med att man inte bara har 
en skallskada.

OWl

1,6-miljonersklubben på Kvinnodagen
Internationella kvinno-
dagens hundraårsjubi-
leum firades för HiG:s 
del med miniföreläs-
ning och diskussioner.

ett hundratal personer 
kom för att höra Marie 
Mian (bilden) berätta om 
1,6-miljonersklubben, en 
lobbygrupp bildad av bland an-
dra alexandra Charles och Sol-
veig ternström för "hälsa och 
livskvalitet för alla kvinnor".

Mian uppehöll sig en hel del 
kring att mannen länge betrak-
tats som den normala männis-
kan inom vården. Som exempel 
nämnde hon skillnader i symp-
tom vid infarkter och hjärtflim-
mer hos män och kvinnor men 

där männens symptom får tjäna 
som kännetecken vid diagnoser. 

titeln på föredraget var "Det 
är farligare än du tror att vara 
kvinna" och det följdes upp 
med en välbesökt diskussion 
för den som ville.

1,6 miljoner står för antalet 
kvinnor över 45 år i Sverige 
och inte kronor på banken, på-
pekade Marie Mian.

Marie Mian från 1,6-miljonersklubben talade.

Personalpoker
Personalföreningen bjuder åter in till pubafton med pokertur-
nering i Soldathemmet 27 april. kom och spela eller kom och 
lär dig texas hold'em. eller kom och ät en smörgåsstubbe. 

Se närmare uppgifter om anmälan med mera på personal-
föreningens hemsida. öppet från 16:30.

Fler till USA

I förra Ha berättades att 
fem medarbetare – Jan 
grannäs, Ingrid Nord-
qvist, elisabeth Björk-
lund, göran Fransson 
och anneli Frelin –  vid 
akademin för utbildning 
och ekonomi, bjudits 
in till världens största 
utbildningskonferens i 
New Orleans i april.

Informell  
språkinlärning

Nu finns ytterligare en 
stor internationell utbild-
ningskonferens i uSa, 
CCCC i atlanta, geor-
gia, som i år ges för 62:a 
gången. Dit är ytterligare 
medarbetare – Pamela 
Marston, Mia Mårdberg, 
Per Otterstedt, tore Nils-
son och alan Shima – in-
bjudna att tala i samband 
med sessionen "Con-
tested Domains, Con-
tested gateways: Wor-
king within and beyond 
traditional l2 practices".

Sessionen tar upp kol-
lektiv och multidiscipli-
när forskning på området 
informell språkinlärning.

konferensen pågår 
6–9 april.

Strindberg & Co 
har flyttat

Om du tror att beg. bokhandeln 
Strindberg & Co har lagts ned 
har du lyckligtvis fel. Den har 
bara flyttats till Suckarnas Bro, 
en trappa upp ovanför ingången 
till Studentcentrum.

Glöm inte...
tillsammans med Rådet för 
hållbar utveckling arrangerar 
Fotoklubben vid Hig en foto-
tävling på temat "Hållbar ut-
veckling".

tävlingen är öppen för all 
personal, alltså inte bara med-
lemmarna i fotoklubben.

gör så här:
ta en bild på temat ovan, spa-

ra i JPg-format och döp den till 
din egen e-postadress. Skicka 
till fotoklubben@hig.se senast 
1 april.

en jury är utsedd och vinna-
ren presenteras vid Inspirations-
dagen i Fårhallen 12 april, där 
också de bästa bilderna ställs ut.

Val av kamera helt egalt men 
bilden ska levereras digitalt.


