Minnesanteckningar från möte ”Uthålliga Sigtuna 2.0” 7/4 2011.
Närvarande: Lars Wedén, Björn Lindbergson, Lars‐Gunnar Bråvander, Anna
Holmgren, Bengt Bodin, Gustaf Delin, Per Hultén, Monika Marcolin
1. Mötesordförande Gustaf Delin, mötessekreterare Monika Marcolin.
2. Plan fram till Tällberg Forum. ”Uthålliga Sigtuna 2.0” kommer att
presenteras under en workshop 2/7. Beslut: Tre temabilder bedöms
idag vara lagom att presentera djupare 2/7, det blir nr 3, 4 och 6.
TIDSPLAN:
11/4 Deadline Bild 4 (Henrik)
12/4 Deadline Bild 5 (Jonas)
18/4 Deadline Bild 6 (Anna/L‐G)
18/4 Deadline Bild 7 (Monika)
19/4 Deadline Bild 8 (Björn/L‐G)
20/4 Deadline Bild 9 (Henrik/Lars)
1/5 Ändringar Per tillhanda. Basversionen ska vara klar.
16/5 Utskick för slutkoll av basversionen.
22/5 Deadline för synpunkter
v. 21 Tryckning
1‐22/5 Möjlighet till egen version av temabild med Pers hjälp.
‐ 2/6 (?) Innehåll i boxarna som ska finnas med vid Tällberg Forum.
3. Diskussion kring temabilderna:
BILD 0 ”Viktorias bild”. ”Hyggligt färdig”. Mycket fin teckning men det
krävs kompletterande förklaring och slående rubrik för att förstå
allvaret. Komplettera teckningen med text; åkermark, betesmark,
skog. Byt ut loggan på shoppingkassen, rubriken tillräckligt slående?
En bild på fyra jordklot läggs till. Förslag om att hänga upp en boll
föreställande jordklotet i samband med bilden. Detta i kombinationen
med en projicering t ex en ruta (föreställande tillgänglig yta) som
hänger ner.
BILD 1. ”Hyggligt färdig”. Ändra till större, röda frågetecken i
illustrationen. Kompletterande text som förklarar att situationen ang.
miljögifter är katastrofal trots frågetecken.
BILD 2. Koncept finns. Klorofyll, gröna växter som träd, buskar,
blommor.
BILD 3. Ett utkast finns. Diskussion/förslag: Presentera
problembilden dvs. mat/livsmedelskrisen. Finns det mat till nästa
generation? Mindre yta, fler människor. Brynzon, successiv övergång

åkermark‐skog. Betona även behovet av
småskaligt/ekologiskt/mångfald istället för
monokultur/industri/enfald? Diskussion kring ett mellanting,
kompromiss, är det lämpligt? Eltraktorer eller häst?
Gå mot ”så mycket som möjligt, så nära som möjligt”. Mot småskalig
intensiv trädgårdsodling? Mer arbetskraft kommer att behövas inom
jordbruket.
BILD 4. Uppmärksamma att det även finns 9 ton molekylsopor per
invånare/år. ”Dalabild”?
BILD 5. Grund från 1.0 samt Uppsalautställningen. Det krävs en
besparing på 50 %! Besparing huvudsaken i text och bild. ”Det finns
inte energi så det räcker till dagens slöseri”. ”Vi använder mer energi
än vi kan förfoga över”. Energikonsekvenser, all energianvändning
leder till ökad entropi, oordning. Endast gröna växter kan binda
energi uthålligt. Gränser för energin, övergång till bild 6.
BILD 6. Idéstadiet. ”För rotfasthet‐ mot rotlöshet”. Bilvägarna är
färdigbyggda! Värna om jordbruksmark och skogar!
5. Nästa möte för ”Uthålliga Sigtuna” blir torsdag 26/4 kl 12.30 på
Munken. Björn bokar lokal.
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