Minnesanteckningar från möte ”Uthålliga Sigtuna 2.0” 23/2 2011.
Närvarande: Lars Wedén, Björn Lindbergson, Lars Gunnar Bråvander, Anna
Holmgren, Henrik Lilliehöök, Per Hultén, Monika Marcolin
1. Mötesordförande Per Hultén, mötessekreterare Monika Marcolin.
2. Genomgång av synpunkter och förslag på innehållet. Dessa ska
skickas skriftligen till Per. Första planschen ska även innehåll andra
”gränser” än klimat. Diskussion om vilken bild som kan vara lämplig
för planetens gränser. Sista planschen ska innehåll mål även för annat
än klimat och komma från hela paletten av ”utmaningar”. Sista
planschen blir en sammanfattning av mål som kommit fram i övriga 8
planscher. Etiska perspektiv ska lyftas fram. Förslag och konkreta
åtgärder presenteras i 2‐9. Prioritera förslag/lösningar med
mångsidigt goda effekter t ex biokol. Åtta äpplen symboliserar åtta
ämnesområden och en åtgärd för varje äpple. Målet är att väcka
känsla av att vi behöver ändra på nuvarande utveckling.
3. Diskussion av formen: Huvudbudskap i mitten. Rubriken ska göras
tydligare och dominera framför ”uthålliga Sigtuna” som görs mindre.
Ämnesuppdelning en viktig uppgift samt en enkel huvudstruktur.
Djupgående resonemang ska finnas som tillägg/länkar. Planscherna
ska komma till sin rätt även vid kopiering i svartvitt . Ev ta bort
sidomarginaler? Ska vi ha spalter? Per får i uppgift att presentera den
grafiska formen för en standarsida.
4. Hemläxa snarast omkring ämnesområdena, 8 st. Alla mejlar till hela
gruppen med förslag och diskussion för plansch 2‐9. Även förslag
kring innehållet ska skickas skriftligen till Per. Innehållet planeras
vara klart till påsk. Därefter återstår redigering och tryck.
Slutresultatet ska vara klart till Tällberg Forum för presentation i en
workshop under forumet.
Förslag på ämnesområdena från Per och våra möten:
A. Planetens gränser ‐ avstamp i en uppmaning.
Ämnesområden:
B. Biologisk mångfald – livets väv.
C. Uthållig/hållbar vatten‐ och matförsörjning.
D. Konsumtion/Avfall,/recirkulation/biokol
E. Säker el, hållbar mobilitet, energibesparing/effektivisering.

F. Bebyggelsemönster som hushåller med mark, särskilt jordbruksmark,
hållbar bebyggelse med livskvalitet.
G. Kommunen och regionens roll för kunskap om basförsörjning och
demokratisk organisation.
H. SAMMANFATTNING/MÅL (sista planschen)
Övriga förslag som diskuterats: transporter/kommunikation, sociala och
etiska aspekter, jämlikhet/rättvisa, livskvalitet.
5. Nästa möte för ”uthålliga Sigtuna” blir torsdag 24/3 kl 15‐18 på
Munken. Björn bokar lokal.
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