
 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL GREEN DRINKS –  
                                               VÄRMER OCH LYSER UPP HÖSTMÖRKRET! 
 
Tillsammans med er vill vi mota bort det hägrande novembermörkret, och bjuda in till en varm och ljus kväll i 
på Hotel Mäster Johan i Malmö. Likt förra gångens uppskattade Green Drinks tar vi in både det globala och 
lokala perspektivet på hållbarhetsfrågor. Inspirationen hämtar vi denna kväll från producenterna av ekologisk 
närodlad whiskey, samt en av grundarna till en organisation som distribuerar solenergilösningar till kliniker och 
skolor i Östafrika.  

 

ORGANISATIONEN GIVEWATTS DISTRIBUERAR FÖRNYBARA ENERGILÖSNINGAR  
som solenergilampor, där människor saknar tillgång till elektricitet. De distribueras genom skolor till hushåll 
och till effekterna räknas förbättrade skolresultat, sparade pengar, förbättrad hälsa och positiva miljöeffekter. 
Hushållen får möjlighet att över tid betala av lampan för att slutligen äga denna effektiva lösning. GIVEWATTS 
har funnits sedan 2010 och har projektverksamhet i Östafrika. En tro på att människor behöver fatta sina egna 
beslut och ta eget ansvar för sina liv, har lett till hur GIVEWATTS modell utformats. Petter, en av grundarna till 
GIVEWATTS, har ett brinnande intresse för att förbättra och förändra. 
 

PÅ DESTILLERIET SPIRIT OF HVEN PRODUCERAS KRAVMÄRKT OCH EKOLOGISK GIN OCH WHISKEY    
till besökarnas stora glädje. Whiskybaren Spirit på Backafallsbyn rankas idag som en av Sveriges främsta Öl- och 
Whiskybarer, och en av de ledande stjärnorna i världen. Destilleriet Spirit of Hven är ”världsunikt, ett av 
världens minsta kommersiella Pot Still destilleri, där allt från mäskning till jäsning, destillering samt 
ekfatslagring och buteljering sker under samma tak. Vi får besök av Marcus från Spirit of Hven och Lillebror, 
som driver Kullahalvöns vingård, och de kommer berätta mer om detta spännande koncept. 

 
Innan och efter presentationerna följer fritt mingel, Hotel Mäster Johan bjuder på GRÖNA AW snacks såsom 
brieost, knäcke och oliver mm. Utvalda drycker finns till försäljning! 
 

Datum: Torsdagen den 20 november 
Tid: kl. 17.00 – 20.00  Kom och gå som du vill men kvällens talare hör du ca 17.30 – 18.15 
NY PLATS! Hotel Mäster Johan  Mäster Johansgatan 13, 211 21  Malmö Tel: 040 664 64 00 
 
Anmälan: Anmäl er gärna till CSR Forums facebook-event, så vi vet ungefär hur många som kommer.  
Fri entré, alla är välkomna! 

 
Green Drinks är ett koncept som finns över hela världen, öppet för alla som är intresserade av miljö- och sociala 
utmaningar. Kom ensam eller bjud med en vän - det är intresset för en hållbar framtid som samlar oss. Enkelt och 
ostrukturerat – Green Drinks är till för att nätverka, utveckla nya idéer, hitta nya samarbetsvägar eller bara ha en trevlig och 
avslappnad stund över något grönt att dricka. 
 
CSR Forum Sverige är ett nätverk för personer som arbetar med CSR-frågor inom privat, offentlig och ideell sektor som vill 
träffa likasinnade för att utbyta kunskap och erfarenheter inom CSR-området. CSR Forum Sverige startade 2010, drivs som 
en ideell förening och är politiskt och religiöst obunden. Följ oss på Facebook eller läs mer om föreningen på 
csrforumsverige.wordpress.com 
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