HÅLLBARA JÄRLE, allmänt möte på Järlegården 16 april kl 18-21
Minnesanteckningar
Deltog gjorde 20 pers, se deltagarlista.
Lasse C hälsade välkomna och presenterade varför mötet hålls och om Järle byalags
omställningskommittés syfte och verksamhet lite kort.
Vid årsmötet startade byalaget en ny kommitté för omställning, som skall arbeta för att
Järle skall bli en hållbar bygd, som tar tag i vår påverkan på klimat och miljö.
Det kan göras på många sätt, men det kräver alltid information, dialog och engagemang.
Därför startar vi med detta möte för att skapa intresse för frågorna.
Förslag till handlingsplan för 2013 formulerades för Omställningskommittén:
Syfte:
- att öka lokalt engagemang för omställning och hållbarhet i bygden.
Mål:
- att minska vårt ekologiska fotavtryck och utsläpp av CO2.
Åtgärder:
- att skapa dialog i bygden och inbjuda till inspirerande möten.
- att lista möjligheter och pröva olika idéer. Söka projektmedel.
- att utforma lokal omställningsplan - en vision 2020 kanske!?
Kommittén på mötet var Lasse Carlsson, Kristina Andersson, Ingemar Bergman och
Ankie Rauseus. Dessutom ingår Mäla Ekström, Morgan Bodin och Jan Larsson.
Lasse C informerar om Omställning Sverige och hållbarhetsfrågorna, globalt och lokalt.
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har hållbara bygder som övergripande mål och
strategin är att skapa bästa förutsättningar för detta mål. Därför har Hela Sverige ska
leva tagit på sig värdskapet för Omställning Sverige, som är den svenska delen av
Transition rörelsen som startade i England och som växer runt om i världen.
Under projektet Hållbara bygder identifierades ett antal utmaningar som vi står inför och
måste hantera på bästa sätt. Transitionrörelsen bygger sin verksamhet på några
grundantaganden. Omställning Sverige har utifrån dessa utmaningar och antaganden
skapat en plattform att utgå ifrån i arbetet.

Omställning behövs för att hantera konsekvenserna av oljetoppen, den globala uppvärmningen,
ekosystemerosionen, de sociala orättvisorna samt bristerna i det ekonomiska systemet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Det räcker inte med att byta till förnyelsebara energikällor. Vi behöver samtidigt minska vår
energiförbrukning. Det är bättre att planera för en förändring än att överraskas av den.
En obegränsad tillväxt inom ett begränsat system (såsom jorden) fungerar inte. En ekonomisk och
ekologisk kris som beror på sinande naturresurser går inte att konsumera sig ur.
Vi behöver skapa ett utrymme för rättvis omfördelning av den globala resursanvändningen.
Vi behöver bevara och återskapa de ekosystemtjänster som idag är hotade och som vi är beroende
av för vår överlevnad.
Vi behöver bygga social, ekologisk och teknologisk resiliens samt justera det ekonomiska systemet
så att det stödjer omställningen.
Vi har mycket att vinna på att fokusera på hälsa, livskvalitet och livsinnehåll framför ökad
materiell konsumtion.
Det lokala samhället har förmåga att kunna lösa de flesta av invånarnas grundläggande behov.
Vår kreativa förmåga att hitta lösningar och vår lust att dela kunskaper och erfarenheter är
positiva krafter i omställningsarbetet.

Lasse C visade ett antal PP-bilder som beskrev ovan och också visade på det arbete som görs
nationellt och i länet för Omställningen. Bilderna kommer att finnas på www.jarlebyalag.se.
Sen serverades fika med mackor. Allt ekologiskt producerat.
Transiton 2.0 filmen visades. Beskriver olika initiativ runt om i världen inom Transitionrörelsen.
Filmen kan lånas (och köpas) av Länsbygderådet. (Lasse C har en kopia om någon vill se den igen)
Kommittén informerar kort om två huvud förslag till aktiviteter framöver:
INSPIRERANDE MÖTEN kan vara till exempel detta:
-

Generell bakgrund och mer information om Omställning Sverige och vad som pågår.
Visa filmer typ Transition 2.0 - Det finns många andra filmer i ämnet.
Klimatförändringar och hur vi lokalt och globalt påverkar detta.
Energifrågor som solceller, vindandelar, bioenergi etc.
Matens betydelse för miljön, producentens och konsumentens ansvar.
Frågor kring odling och permakultur.
Undersöka möjligheten att odla lokalt i byn i samverkan.
Transporter som är klimatsmartare.
Studieresa till grupper och initiativ som kommit en bit på väg.
Värderingar för hållbarhet. Attityder för vår inre omställning rörande hälsa o livskvalité.

PROJEKTIDÉER som diskuterats är dessa:
- Samverkan kring energi och kontakt producent - konsument
- Matinköpssamverkan
- Samåkningsförslaget (Natuskyddsföreningen i Nora)

Samtal om vad kan vi göra i bygden och på vilket sätt?
Kajsa Grebäck från Omställning Nora ger exempel och leder vår diskussion och samtal om vad som
hittills sagts och hur vi tar ett steg till...
Kajsa berättar om vad Omställning Nora gjort under det ett och ett halvt år som gruppen funnits.
Start genom Framtidsveckan 2011 då Anders Persson, Studiefrämjandet inspirerade att sätta igång.
Är aktiva på Facebook med samåknings- och prylbytarsait. Permakulturkurs, OS-biliotek på Silkes kafé
och Natursnokar är annat. Medborgardialogen har stärkts med politikerträff och info i fullmäktige.
Nu aktuellt är samåkningapp och odling i Bryggeriet.
Kajsa lät alla yttra sig, varför man kommit och vad man förväntar sig. Något av det som nämndes var:
Nyfikenhet - Må bra - Oberoende - Ta reda på vad som händer - Angeläget - Lära sig mer - Biodling Barnskjutsning - Ekologiskt mat inköp - Fester och barn - Ökad medvetenhet - Göra saker lokalt Självständighet - Kul att odla - Veta vad vi äter - Utveckla egna sätt viktigt - leva utan att belasta Njuta av naturen - Träffas och gå gemensamt - Jaga - Ta på allvar - Ta vara på gammal kunskap respekt och harmoni - Egenmakt är kul - Klara sig själv - Minska fotavtrycket - Träffa nya människor Samordning i bygden - Påverka och stödja utvecklingen - Inspirera - Nätverka - Egna höns.....
Även om det blev lite knappt med tid på slutet så tolkar vi i kommittén att det finns ett gott intresse
att jobba vidare med omställningen för ett Hållbart Järle. Vi gjorde en prioritering genom att välja
någon fokusering som föreslagits. Allmänna inspirerande möten i olika ämnen valde flertalet, men
även samordnade matinköp, odling, energi och transporter fick en del röster.

Som avslutning inbjöds till ett nytt allmänt möte den 20/5 kl 18.00 på Järlegården. Tema för kvällen
är förslagsvis LOKALA LIVSMEDEL & ODLING som flera ville fokusera på och som kommittén också
diskuterat flitigt. Varmt välkomna då.
Vill någon engagera sig i kommittén så går det alldeles utmärkt. Vi försöker att träffas regelbundet
och nästa gång blir torsdag den 2/5 kl 19.00 på Järlegården.
Lasse C noterade.
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