
 
 

 

 
 

Välkommen på Hållbar Lunch i Malmö den 4 juni! 
 

Hållbar Lunch är en informell mötesplats för alla som är intresserade 
av hållbarhetsfrågor och god mat i kombination. Häng med! 
 
Nyfiken på hållbarhet/miljöfrågor och intresserad av att utbyta tankar med andra 
inom området? Då är du varmt välkommen till Hållbar Lunch. 
 
Efter förra träffen på Gourmet Grön i Lund, är det nu dags för sista Hållbar Lunch 
i Malmö innan sommaruppehållet. Med hopp om fint försommarväder väljer vi att 
denna gång ses på Slottsträdgårdens Café, där vi knyter kontakter med andra 
som har ett intresse för hållbarhetsfrågor. Skulle vädret visa sig från sin mindre 
angenäma sida är det inga problem, då vi i sådana fall kan sitta inne i växthuset. 
 
Datum och tid: Fredag den 4:e juni 2010, kl 1145 
Plats:  Slottsträdgårdens Café, Malmöhusvägen 8, Malmö 

Hemsida:  www.slottstradgarden.se 
Lunchen:  Fokus på ekologisk och närproducerad mat, med 
grönsaker direkt från slottsträdgården. Såväl dagens som à la carte. Vegetariskt 
alternativ, soppa, matiga mackor och bakverk.  

 

Var och en betalar sin egen lunch. För info kring pris och utbud, se hemsidan. 

Då vi denna gång ej har möjlighet att boka bord, är tiden satt till kl 1145 så att vi 
kan vara någorlunda säkra på att kunna sitta ihop. Givetvis går det bra att 
ansluta senare, meddela oss då gärna om ungefärlig ankomst. 
 
Vi emotser din anmälan senast onsdag den 2/6.  
Anmälan till: christian.altenius@gmail.com alt elin.dalaryd@tem.lu.se 

 
Hållbar Lunch utvecklas spontant allt eftersom de fortskrider, utan något 
förbestämt tema. Har man emellertid en idé kring upplägg, eller tips på en trevlig 
restaurang, kontakta oss då gärna. 
 
Har du ej möjlighet att närvara vid detta tillfälle kommer nästa hållbara lunch att 
hållas i Lund efter sommaren. 

 
Initiativtagare till Hållbar Lunch är CityPolarna.se (Malmö) och Stiftelsen TEM 
(Lund). 
 
Väl mött på Hållbar Lunch i Malmö den 4:e juni! 
 
// CityPolarna.se och Stiftelsen TEM 


