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Koloniens udflugt til Umwelt Arena, lørdag, den 6. oktober 2018

Sommerens usædvanlige vejr i flere lande har vel fået mange til at interessere sig for, hvad der er ved
at ske med vores klima, hvilken indflydelse vi mennesker har på det og hvilke muligheder der kan
være for at ændre den globale opvarmning.
For at belyse, hvordan vejr, klima, energiforbrug og konsum hænger sammen og hvordan de påvirker
hinanden, blev Umwelt Arena Schweiz skabt som udstillingsplatform for bæredygtighed i natur og
hverdag, mobilitet og vedvarende energi.
Vi starter vores besøg med en guided rundvisning i Umweltarena, hvor vi får indblik i forskellig
aspekter af bæredygtighed ifbm. energiforbrug, genbrug og skånsom omgang med naturens
ressourcer.
Derefter spiser vi sammen på Restaurant Klima; først henter vi en god portion salat fra buffeten,
derefter er der valg mellem en hovedret med eller uden kød. Da Restaurant Klima lægger stor vægt
på at servere varer, der er friske, lokale og årstidsbestemte, ved vi ikke i forvejen, hvad der kommer
på vores tallerkner, men det lover godt, og i samme sind vil vi afslutte måltidet med en dessert.
Efter frokosten får vi chance for at teste forskellige elektriske køretøjer; altså ikke bare se på dem og
sidde i dem, men sågar prøvekøre dem på Arenaens lukkede bane, som vi i dagens anledning har helt
for os selv!
Husk at tage kørekort med, hvis du vil prøvekøre en af elbilerne eller den slags elcykel, der kræver
det. (elcykler til over 14 år, gokarts til over 5 år)
Cirka klokken 14.30 er arrangementet færdig, men man kan selvfølgelig fortsætte besøget i Umwelt
Arena på egen hånd.
Dagens program:
11:00

Mødested ved Umwelt Arena Schweiz, Türliackerstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Umwelt Arena er forbundet med Shoppi Tivoli over Arena-Steg, med tog til Bahnhof
Killwangen-Spreitenbacheller Dietikon, med Bus 303 til Fürttalstrasse
Rundvisning i Umwelt Arena Schweiz (på tysk)

12:30

Frokost i Restaurant Klima (betalt af Kolonien)

13:30

Mulighed for at prøvekøre diverse slags elektrofartøj (elcykler, elbiler, segway, gokart)

14:30

Afslutning (cirka), man kan fortsætte besøget af Umwelt Arena på egen hånd.
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Tilmelding til Koloniens udflugt til Umwelt Arena
d. 6. Oktober 2018
Pris for deltagelse:

CHF 10,00 pr. person for medlemmer (inkl. SDG-medl.)
CHF 15,00 pr. person for andre

Efternavn

Fornavn

** Tlf. Nr.

*** e-mail adr.

Medlem

**

DDK

***

SDG

**

DDK

***

SDG

**

DDK

***

SDG

**

DDK

***

SDG

**

DDK

***

SDG

Vi forbeholder os ret til aflysning ved utilstrækkeligt deltagerantal.
Det forenkler kassererens arbejde, hvis beløbet med
angivelse af "Umweltarena", navn og antal personer
forudbetales til
PostFinance konto nr. 80-46098-2
(IBAN CH67 0900 0000 8004 6098 2)

Fremsendes senest d. 29. september 2018 til:
Svend Waldorff, Sollrüti 16, 3098 Schliern bei Köniz
Eller til svend@waldorff.net / +41 76 460 84 94

men der kan også betales på stedet.
N.B.:
Ved tidligere arrangementer har vi måttet betale for udeblevne personer, hvorfor vi ved udeblivelse uden
framelding senest d. 1.oktober nødsages til at opkræve deltagergebyret eller beholde et allerede betalt
gebyr.
.............................. den ........................ 2018

Underskrift...................................................................

