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STÖD OCH INSPIRATION
WWF vill hjälpa er att lyckas i genomförandet av Influence the future – Vår Stad 
2030. Därför har vi  samlat exempel och inspiration från städer och  kommuner 
som har genomfört Influence the future – Vår Stad 2030, både i Sverige och 
 internationellt. 

Kontakta oss gärna för att diskutera upplägg av arbetet, planering av rådslag, tips på 
fler övningar, användbara länkar och så vidare. Vi kan även besöka er eller vara med 
på länk och berätta om materialet för dig och dina kollegor eller varför inte ha en 
inspirationsföreläsning för er eller era elever. 

WWF Sweden Youth är ett ideellt ledarskapsprogram som utifrån ett mångfalds
perspektiv lyfter fram engagerade unga och inspirerar framtidens hållbara ledare. 
De kommer från storstaden, landsbygden och småstaden. De ställer gärna upp med 
att hålla en workshop både med unga och vuxna om hur vi kan engagera oss kring 
hållbart ledarskap och hållbar utveckling.

FRÅGOR Vid frågor eller önskemål om stöd, välkomna att höra av er till  
susie.broquist.lundegard@wwf.se eller helene.grantz@wwf.se 

MER INFORMATION,  
FAKTA OCH  

UTBILDNINGSMATERIAL 
 www.wwf.se/utbildning/

Här finns både en sida  
riktad till dig som lärare 

och en sida riktad  
direkt till unga.

MER INFORMATION  
OM WSY 

 marianne.nordin@wwf.se

 WWF Sweden Youth
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Our City 2030
Under 20182020 genomfördes Our City 2030 i fyra städer utanför Sverige: 
 Quezon city på Filippinerna, Lusaka i Zambia, Kampala i Uganda och Nyamata i 
 Rwanda. Detta var ett samarbete mellan WWF och Plan international och projektet 
 finansierades av Postkodlotteriet. 

Influence the future – Vår Stad 2030. Ett sätt att öka ungas handlingskompetens och ge 
dem möjlighet att vara med och påverka sin framtid.

LÅT DIG INSPIRERAS AV 
ANDRA STÄDERS ARBETE. 
KLICKA PÅ KOMMUN - 
NAMNET FÖR ATT HITTA  
MER INFORMATION:

GÄVLE 
KONTAKT:  
sofia.lord@gavle.se 

SOLLENTUNA 
KONTAKT:  
inger.mattsson@sollentuna.se 

UMEÅ 
KONTAKT:  
erika.aberg@umea.se 

VÄSTERÅS 
KONTAKT:  
mikael.stenberg@vasteras.se

OUR CITY 2030
KONTAKT:  
susie.broquist.lundegard@wwf.se

https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/miljo--och-klimatarbete/vart-sollentuna-2040/
http://detgodalivetigavle.se
https://www.imitten.se/projekt/hallbara-matvanor/
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/01/vr-stad-2030_vsters.pdf
https://wwf.panda.org/projects/one_planet_cities/youth_visions_and_solutions/

