MINNESANTECKNINGAR FRÅN ÖPPET MÖTE MED
OMSTÄLLNING SIGTUNA (OS) 25/10 i Valsta församling
Närvarande: Archie Duncanson, Gustaf Delin, Monika Marcolin, Ahmad
Saberi, Ulla Martinsson, Gunnel Petersson, Mats Olsson, Robert Emungu,
Bosse Andersson, Björn Lindbergson, Christina Carlmatz, Hans Hartman,
Harry Månsus, Lars‐Gunnar Bråvander, Lars Wedén, Christer Larsson,
Carina Hedin, Lars‐Åke Norman, Benny Helgesson.
1. De närvarande hälsades välkomna och mötet öppnades.
2. Mötesordförande Christer Larsson, minneanteckningar Monika
Marcolin.
3. Syftet med mötet: Diskutera OS framtida verksamhet och samarbete
med andra aktörer i kommunen i en tid av alarmerande kriser.
Christer presenterade kort Omställning Sigtuna och
omställningsrörelsens uppkomst. Omställningsrörelsen i Sverige har
uppkommit ur Hela Sverige ska leva samt den engelska Transition
Towns rörelsen. Omställning Sverige bildades 2007. Omställning
Sigtuna 2008 av medlemmar från Exergiakademien och
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden.
Gustaf presenterade OS arbete, ”fem pelare”:
Hemsidan, Arbetsgrupper, Goda Exempel, Allianser, Aktiviteter.
Exempel på projekt/aktiviteter är ”Sigtunainitiativet”, OS i samarbete
med församlingar. Starskottet var gudstjänsten ”Tiden är kort”, målet
är ett större samarbete med samtliga religiösa samfund. Goda
exempel är t ex den ekologiska forskningsgården Ekeby Gård samt
Växtnära Kompetens i Valsta församling. Exempel på allianser är OS
samarbete med Naturskyddsföreningen, ABF och församlingarna.
Lars presenterade Tankesmedjan: OS har inbjudit alla partier för
diskussioner kring uthållighetsfrågor. Fyra möten med föreläsningar i
aktuella ämnen har hållits. Målet är en åtgärdsplan som ska
presenteras inför kommunfullmäktige. Björn berättade om hemsidan:
målet är att den ska hålla samman verksamheten och vara ett
”omställningsbibliotek” med mycket bakgrundsmaterial, OS vision
och framtidsbilden ”Uthålliga Sigtuna 2.0”. Exempel på arbetsgrupper
är Kollektivtrafikgruppen, ett samarrangemang mellan OS och NF. De
har tagit fram ett konkret förslag på förbättringar av Märsta station.

4. Förslag och idéer på samarbete och OS framtida verksamhet:
Mats Olsson, Ekeby Gård: Det är avgörande med ”rätt grej i rätt
jordmån”. Bebyggande av den bästa åkermarken är ett allvarligt
problem. Detta sker amtidigt som livsmedelsproduktionen hotas. Det
vore värdefullt med folkbildning i den lokala geologin, jordmånen,
markanvändning etc. Ekeby Gård är ett projekt som pågått i 3 år för
att se om det är möjligt att driva ett jordbruk utan fossila bränslen.
Han pekade på de små producenternas svårigheter med
distributionen. T ex att lokala slakterier, kvarnar saknas. Samt
krångligt regelverk som motarbetar. Det vore bra med en inventering
av markinnehav i kommunen. Bosse Andersson, landsbygdsrådet och
Centerpartiet: Vad gäller distributionen för småproducenter är
kommunen villig att hitta en lösning och tar gärna emot förslag på
lösningar. Han påpekade att ”vi måste bygga någonstans”. Han
berättade om idén ”Biosfärområde” ett projekt för att olika aktörer
ska kunna mötas och jobba åt samma håll.
Lars Wedén, OS: Det är ett allvarligt fel att skydd för åkermark saknas
i Sverige, på andra håll i Europa finns ett sådant skydd. I Sverige får
kommunerna göra som de vill. Ett uthålligt samhälle kräver en
genomgripande omställning och bör vara ett överordnat mål. Gunnel
Petersson, OS och NF: Den bästa jordbruksmarken finns i Uppland och
det bör därför vara hög prioritet att värna den. Det finns tydligt
proklamerat i de svenska miljömålen att jordbruksmarken ska
värnas. Björn Lindbergson, OS: Det är viktigt att nå ut med information
om betydelsen av skydd för jordbruksmark och livsmedelskrisen t ex
via ABF. LarsGunnar Bråvander, NF: Berättade om
landskapskonventionen och regionplaneringen. Behovet av en
planering med helhetssyn kring olika områden i en kommun t ex
Fysingenområdet behövs. Christer Larsson, OS: Erikssunds
handelsträdgård hotas av nedläggning där vill OS om möjligt gå in
med operativt ansvar för att få närproducerad mat. LarsÅke Norman,
ABF: ABF jobbar med folkbildning och han ser ett stort behov av
folkbildning i omställningsfrågor. ABF är villiga att samarbete med OS
i detta.
Harry Månsus, Sigtuna församling: Bra att det pågår ett angeläget
samtal och att det finns mötesplatser. Ett bra exempel att ta efter:
omställningsrörelsen i Alfta. Det nya i denna rörelse är en stark
extensiell dimension. ”Börja där hjärtat slår”. Viktigt att lyfta upp det
folkliga med musik och sång, samarbete med idrottsrörelsen som de
har gjort i Alfta. Det konkreta/praktiska kombineras med exstensiella

undertoner. Benny Helgesson, Sigtuna församling. Kyrkan har på
senare tid engagerat sig mycket i miljöfrågan, så pass att en del har
kritiserat omfattningen. Det är mycket upp till den enskilda
församlingen vad som görs. I Boo församling fylldes hela kyrkan med
skräp för att sedan sorteras av de närvarande. Hans Hartman,
fotograf, folkbildare: Har haft en utställning ”Tiden är kort” i Sigtuna
församling och kom på så vis i kontakt med OS. Han ska spegla OS
arbete på hemsidan. Christina Carlmatz, pingstkyrkan: De bedriver
secondhand verksamhet som på sikt kan leda till ökat
miljöengagemang inom kyrkan. Hon efterlyste sätt att öka andelen
unga människor inom OS. Robert Emungu, Miljöpartiet: OS och
Miljöpartiet har samma vision, partiet är glada över inbjudan till
mötet och de vill gärna nå ut till likasinnade. Det är vi moderna
människor som har skapat problemen, vi behöver alltså jobba för att
ändra den moderna människan. Övrigt: Förslag på att bilda en grupp
för diskussion kring: Hur når vi ungdomar? ”Fairtrade” lockar många
genom t ex ambassadörutbildning hos ABF. Utbildning till
Omställningsambassadörer en möjlighet?
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