
 

Trafik och klimat 
Digital föreläsning 
 

Trafikfrågan är ständigt aktuell i Ängelholm. Vad händer 

om vi lägger ett klimatperspektiv på den? En stor del av 

våra utsläpp av växthusgaser kommer från trafiken. Hur 

ska vi minska dem? Löser vi problemet om alla byter till 

elbil, eller behöver vi ändra vårt sätt att resa? Ska vi fort-

sätta bygga nya bilvägar när stan växer, eller förvärrar det 

klimatproblemen? Kan vi utforma våra samhällen så att 

det blir lätt att göra rätt? Trafikforskare talar om hållbar 

transportplanering, men vad är det och varför behöver vi 

det? 

 

I den här föreläsningen får vi hjälp att reda ut begreppen 

av Lena Winslott Hiselius, som är docent vid Lunds Univer-

sitet och forskar bland annat om hållbara transporter.  

 

Tid: Tisdagen den 1 december klockan 18.30 

Vi håller på ungefär en timme, lite beroende på hur många 

som vill ställa frågor. 

 

Föreläsningen sänds via Zoom, som kan användas både på 

mobiltelefon och dator. Vi öppnar sändningen minst en 

kvart innan föreläsningen börjar, så att alla har tid att få 

rätt på tekniken. Du behöver inte vara medlem i Natur-

skyddsföreningen för att vara med. 

 

Föreläsningen spelas in och kommer att kunna nås via före-

ningens hemsida, så det går bra att höra den i efterhand.  

 
För att ansluta, klicka på denna länk: 
https://zoom.us/j/97948414048?

pwd=SHVVNUxCbmg0OFhwbjJLdG1UL2lEUT09 

 
Är det första gången du använder Zoom så kommer du att 
få frågan om du vill ladda ner en applikation och installera 
programmet. Gör det och följ de olika stegen som visas på 
skärmen. Tänk på att det kan ta några minuter att ladda 
ner så gör gärna detta i god tid. Du kan även ladda ner pro-
grammet via hemsidan www.zoom.us 
 
När du ansluter till ett möte så kommer alternativet ”Join 
with computer audio” upp. Du ska välja detta alternativ för 
att kunna använda ljud och bild på mötet. 
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