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Ärendeuppgifter

Datum 20090920

Projekttid 20080111-20090930

Journalnummer 3

Projektnamn Hållbara bygder vår framtid

Kursiverad text utgör utdrag från ansökan.

Sammanfattning

Förstudien visar att det finns stora möjligheter att göra bygden 
Svartådale/Sätrabrunn hållbar för framtiden om medvetna satsningar görs inom 
flera nyckelområden. Dessa är boende, energi, matproduktion, turism, 
entreprenörskap och skolan. En av nyckelfaktorerna kanske är att privatisera 
skolmåltiderna för att därigenom skapa entreprenörer inom matproduktionen. Ett 
annat område är troligen att skapa äldreboenden för att frigöra fastigheter för 
yngre familjer d v s inflyttning som gynnar skolornas elevunderlag. Ett tredje 
område är troligen en entreprenöriell satsning inom skolan med inriktning på 
bygdens egen struktur och möjligheter. Den sista är en energi satsning för en 
fossilfri bygd.

Att det går att väcka engagemang i dessa frågor visar förstudien genom att ca 100 
personer deltagit i gruppernas möten och i offentliga 
sammankomster/redovisningar kring hållbar bygd. Våra redovisningar på både 
nationell och internationell nivå visar dessutom att vi är på rätt väg och att våra 
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erfarenheter kan vara användbara både inom och utom Sverige.

Vårt arbete har dessutom påskyndat bildandet av ett nationellt nätverk för lokal 
omställning, Transition Sweden, Ställ om Sverige, en del av ett internationellt 
nätverk som arbetar för hållbara bygder.
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Bakgrund

Hållbarhet, ekonomiskt, ekologiskt och socialt kan innehålla mycket, såsom lokal  
energiförsörjning, lokal matproduktion, lokal hållbar turism och lokalt centrum för  
livskvalité (socialt företagande) från vaggan till graven, ökad kollektivt resande  
ökad samverkan både i konsumentled och näringsliv. 

Sätra Brunn ekonomisk förening och Svartådalens bygdeutveckling ser ett  
gemensamt behov av att arbeta med hållbarhet i ett längre perspektiv.  
Organisationerna har flera gemensamma intresseområden som t ex lokalt  
producerad energi och livsmedel, turism men även inom den sociala ekonomin  
samt den sociala servicen i bygden. 

Svartådalen och Sätra Brunn har därför gemensamt ansökt och antagits i det  
nationella programmet ”Hållbara Bygder”. ”Hållbara Bygder” drivs av Hela Sverige  
ska leva och utgörs av  25 olika  projekt, spridda över hela landet. Inom Leader  
Nedre Dalälvsområdet och Mälardalen finns bara Sätra Brunn och Svartådalen  
representerade. Därmed kan området bli ett pilotområde för hur man konkret kan  
arbeta med hållbarhet inom bygdeutvecklingen. 

Vid Lokalekonomidagarna i september, Västerås och Landsbygdskonferensen i  
oktober, Emmaboda, deltog Jan Forsmark , SätraBrunn och Anitha Barrsäter,  
Svartådalen för att berätta om långsiktig hållbar utveckling och socialt  
företagande. Utgångspunkten är vad som redan genomförs och vad som kan och  
behöver göras i framtiden. 

Syfte och målgrupp
Syftet med förstudien är att ta fram en plan för ett genomförandeprojekt som ska  
skapa medvetenhet om förändringen som pågår, handlingskraft i bygden för en  
hållbar utveckling samt fler arbetstillfällen genom: (kursiverad stil ur ansökan).

Redovisning av resultatet i förhållande till syftet:

5



1

Resultatet av förstudien visar att vi behandlat samtliga områden inom nämnda 
områden:

o Boende, en central fråga i arbetet

o Energi, med en speciell arbetsgrupp,

o Livsmedel, genom LOMIS samarbetet4

o Transporter, som berörts i flera grupper spec turism,

o Samhällsservice, genom en speciell arbetsgrupp, 

Slutsatserna är följande:( för att få detaljerna rekommenderas läsning av de olika 
delrapporterna)

- Att frigöra hus för nyinflyttande genom att bygga boende för äldre 
personer som vill bo kvar på orten men som inte orkar sköta sina stora hus

- Att öka antalet entreprenörer och möjligheten till lokal 
matproduktion/förädling genom att lägga ut skolbespisningarna på entreprenad

- Att skapa möjligheter för tätortsbor att skaffa odlingslotter i bygden

- Att öka antalet entreprenörer genom att skapa noder för den lokala 
turismen så att transportbyten och annan service samlas på ett par ställen

- Att profilera skolorna i bygden mot entreprenörskap inom områden 
som turism, kultur, uteaktiviteter, energi, mat med specialisering för de olika 
stadierna/orterna

- Att satsa på lokala energiprojekt för att få en fossilfri bygd

- Att marknadsföra bygden intern och externt, den måste bli känd

- Att delta i arbeten kring lokalekonomiska analyser

- Att skapa en välkomnande attityd i bygden som gör att det blir lätt att 
bosätta sig här samt vara besökare/turist i bygden
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- Att fortsätta arbetet med att skapa en hållbar bygd genom 
föreläsningar, studiecirklar, filmvisning samt engagemang i framtidsfrågor

- Att delta i det nationella och internationella nätverket Ställ om 
Sverige/Transition Sweden

2

- att skapa lärandeprocesser och medvetenhet för att gå från  
medvetenhet till handling

De lärande processer som skapats härrör sig främst från gruppledarnas arbeten i 
arbetsgrupperna t ex vad gäller val av gruppdeltagare, öppet eller genom urval, 
kortsiktiga lösningar kontra långsiktiga processer, där det kan finnas 
intressekonflikter beroende på perspektiv, att gå från allmänna samtal till 
fokuserade diskussioner. Sammantaget är dessa lärandeprocesser sådana att de 
måste pågå under längre tid än 3-4 möte för att de ska kunna ge långsiktig lärdom 
och medveten framtida handling. När det gäller medvetandeprocesserna kring ett 
hållbart samhälle kräver de också en längre tid med fler sammankomster för att 
insikter och ökad medvetenhet skall nås.

3

- att skapa samverkan med befintliga organisationer som t ex Sala  
kommun,  Bygdens skolor och äldreomsorg, Sala Heby Energi, Agenda 21, Idé  
forum, Svartådalens Bygdeutveckling, Sätra Brunn, Bilpoolen, Hållbara bygder,  
SNF, WWF, Länsstyrelsen och FtgC.

I gruppernas arbete har Sala kommun, bygdens skolor och äldreomsorg, Sala Heby 
energi AB, svartådalens bygdeutveckling, Sätra Brunn, Hållbara bygder samt 
Företagarcentrum deltagit. Övriga aktörer som nämnts har inte berörts av de 
samtal som grupperna valde men de kan komma att beröras i det fortsatta arbetet 
vid fördjupningarna. De som deltagit aktivast i gruppernas samtal och arbete har 
tillfört och haft stort utbyte av arbetet som t ex skolorna, Sala kommun, Sätra 
Brunn, Sala Heby energi och Svartådalens bygdeutveckling.
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4

- att ta tillvara kunskaperna och metoderna inom Transition Towns ( en  
12-stegs metod för att utveckla ett hållbart samhälle med ursprung i England). Läs  
mer www.transitiontowns.org.

Här har grupperna tillämpat flera av stegen i 12 stegsmetoden t ex  nr 1, 2, 3, 5, 9, 
11,12 se bilaga 1

Projektet har dessutom aktivt bidragit till att en svensk Transitionrörelse startats 
som har sitt kontor i Sala och leds av projektledaren för förstudien. Deltagare i 
förstudien kommer att bjudas in i att ta del av utbildning inom den nya 
folkrörelsen under början av oktober 2009 på Sätra Brunn. Utbildningen  och 
verksamheten kommer att fortsätta ha kontakt och utbyte  med Svartådalen 
/Sätra Brunn och använda förstudiens erfarenheter på andra ställen i Sverige men 
även i erfarenhetsutbytet med Transition Network som är en internationell rörelse 
med huvudsäte i England. Se www.transitionsweden.se och 
www.transitiontowns.org.

5

Målgrupper för de två ingående organisationerna är:

- boende/konsumenter ( i området)

- turister och besökande ( i området)

- näringsliv (företag i området)

- föreningsliv (föreningar i området)

- social verksamhet/skola med anknytning till området

Samtliga målgrupper har funnits med i gruppernas arbete och förslagen kommer 
att påverka samtliga. 
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Projektets mål
1

Målet med förstudien är:

- att inventera pågående hållbarhetsprocesser som pågår i vår bygd

- att identifiera vilka fokusområden genomförandeprojektet ska ha

- att lägga upp en plan och ta fram underlag till en projektansökan för  
genomförandedelen

I varje grupp har samtalen startats med att identifiera de hållbarhetsprocesser 
som finns och vad som måste till på lång sikt för att bygden skall vara en ” Hållbar 
bygd”. Några exempel kan vara:

• Befolkningens sammansättning ur ett åldersperspektiv med tanke på 
service och skolor

• Boendemöjligheter nu och i framtiden

• Befintliga energilösningar

• Transportsätt till och från samt inom området

• Ungdomars aktiviteter på fritiden kopplat till framtida behov

De fokusområden som genomförandeprojektet skall ha har identifierats till:

• Entreprenörskap

• Boende

• Skola

• Energi

Underlag till plan för projektansökan togs fram på det senaste 
gruppledar/styrgruppsmötet och sammanfattades i begreppet ” Entreprenörsskap 
för hållbar bygd”. Här ryms lokalproducerad mat, entreprenörsdrivet skolkök och 
kolonilotter, vid sidan om LOMIS-projektets idéer. Här finns 
kommunikationsnoden för turismen som även ger arbete till ungdomar och 
pendlingssamåkning från bygden förutom samling för turisterna. Skolans profil 
finns även den under begreppet. Likaså boendet för äldre och nyinflyttade. Den 
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fossilfria bygden med studiecirklar, utbildning och projekt samlas också under 
begreppet. Avslutningsvis finns också den lokala ekonomin, marknadsföringen och 
ökade sociala värden genom en mer välkomnande attityd till nyinflyttade och 
turister med. Sammantaget bedömer vi att genom ett ökat hållbart 
entreprenörskap så får vi en kraftsamling kring den hållbara bygden. Inriktningen 
på det fördjupade arbete måste i kommande ansökan ses tillsammans med andra 
pågående projekt så att de kompletterar dessa.

2

I genomförandet vill vi:

- bidra till att minska klimatpåverkan i vår bygd och möta en kommande

  brist/högre priser på tex energi och mat.

- ta tillvara gammal kunskap

- tillföra ny kunskap, metoder och teknik  

Dessa frågeställningar har funnits med i samtalen men kommer att belysas 
ytterligare i det kommande arbetet.

3

Där de långsiktiga målen är att:

o inom 10 år ska vi ha ökat nyttjande graden av bygdens lokala resurser  
av energiråvara och livsmedelproduktion.

o inom 10 år ska vi ha ökat samverkan och utvecklingen av lokala  
lösningar av social service t ex barnomsorg, skola och äldrevård

o inom10 år är bygden ett välkänt, hållbart och intressant rekreations och  
turistmål för närregionen, nationellt men även internationellt.

o inom 10 år ska bygden ha en stabil befolkningsutveckling 

o inom 10 år ska bygdens näringsliv funnit naturliga samverkansformer  
för en långsiktigt hållbar utveckling.

De långsiktiga målen utgör arbetets huvudfrågor och har genomsyrat alla 
gruppers arbete samt de öppna seminarier som hölls under maj månad.

4
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Landsbygdsprogrammets horisontella prioriteringar har funnits med i förstudien 
genom:

- speciell ungdomsgrupp

- hög representation av kvinnor i arbetet

- samtal i grupperna om kompetens som finns/saknas

- integration, samtliga innevånare har bjudits in i seminarier som 
hållits samt i enkätstudien

- den hållbara utvecklingen har varit temat för hela studien

Arbetstillfällen och nya företag
Detta har i arbetet inte varit aktuella frågor eftersom de är en förstudie men vi kan 
redan se att effekterna av samtalen kommer att leda till fler entreprenörer och 
arbetstillfällen inom området. Några exempel där vi kan se tydliga behov är: 

• Ny och ombyggnation av hus

• Lokala entreprenörer inom matproduktion

• Energientreprenörer

 

Genomförandeplan och tidsplan
inventering av pågående verksamheter med inriktning hållbar utveckling

inventering av intressenter, aktörer och producenter inom hållbar utveckling

intervjuer och uppsökande verksamhet

tematräffar

enkäter

sammanställning

ta fram en plan/ strategi

Ovanstående arbete har samtliga genomförts a v de olika grupperna genom 
samtal, underlag som beställts, uppsökande verksamhet, gruppmöten, 
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sammanställning av gruppernas arbeten samt den avslutande enkäten samt plan 
som legat till grund för den nya ansökan.

Enkäten som lämnades ut till ca 400 hushåll samt hemsida har i dagsläget för få 
lämnade svar ( 28 st)för att man skall kunna dra alla slutsatser, enkäterna kommer 
att fortsätta att bearbetas och sammanställas under hösten då fler kommer in. Se 
bilaga 6, sammanställning i dagsläget.
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Tidsplanen ovan har under förstudien förskjutits då arbetet förlängts t o m 30 
september. Styrgrupps/referensgruppsmöten har sammanfallit med 
gruppledarträffarna då styrgruppens ledamöter har bjudits in till dessa.

Samtliga gruppledare, utom ungdomsgruppen, har lämnat skriftliga rapporter från 
sina grupper. Ungdomsgruppen har lämnats sina anteckningar samt muntlig 
redovisning. Till arbetet har dessutom förts LOMIS-projektets nulägesbeskrivning.

Spridning av projektets resultat
Resultatet av förstudien har fortlöpande redovisats för Svartådalens 
Bygdeutveckling Ekonomisk förening samt Sätra Brunn ekonomisk förening. Dessa 
har dessutom deltagit vid de offentliga seminarier som genomförts. Vidare har 
Hela Sverige skall leva / Hållbara bygder fått ta del av erfarenheterna genom 
muntlig redovisning samt den ansökan som skrevs. Samtliga 25 projekt inom 
Hållbara bygder har fått ansökan och muntlig rapportering. Jan Forsmark, 
projektledare, och Anitha Barrsäter har dessutom i sina övriga uppdrag t ex vid 
studiebesök samt på inbjudan från andra Leaderområden redovisat projektet, Jan 
bl a vid en EU konferens kring Kreativitet och Innovation för kommissionen för 
kultur och utbildning i Bryssel i början av juli. Transitionrörelsen har också fått ta 
del av erfarenheterna  av Jan Forsmark, vid ett seminarium( 200 deltagare) i 
London under juli månad.

Projektets finansiering
Det slutliga redovisningen kan inte presenteras i dagsläget då det avslutas den 30 
september men vi tror att den ansökan och det beslut som legat till grund för 
arbetet kommer att uppfyllas ekonomiskt.
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Projektets arbetssätt

Kommentar ges efter varje rubrik.(Texten från ansökan kursiverad)

Projektägare

Svartådalens Bygdeutveckling i samverkan med Sätra Brunn ekonomisk förening 

- Som planerat

Styrgrupp

Styrgruppen sätts samman med representanter från de olika områdena. 

Hänsyn ska tas till jämställdhet i sammansättningen.

- Som planerat

Projektledare

En projektledare tillsätts på 25-50 % och rekryteras internt. Projektledaren får  
samordningsansvar medan specialkompetens upphandlas på timme för de olika  
områdena.

- Som planerat

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper tillsätts för de olika inriktningarna bestående av intressenter för de  
olika inriktningarna.

Hänsyn ska tas till jämställdhet

- Som planera men justerat, se nedan.

Arbetsgrupper 

Konsumentgrupp – konsumtionsmönster i bygden och hur kan vi påverka en 
förändring? Ny arbetsgrupp bildas.

- Servicegrupp blev namnet, se nedan

Energigrupp- slam, skogsråvaror, energigrödor, solenergi, vindenergi - behov,  
tillgångar och möjligheter? Här sker samverkan med LRF, LST, Sala kommun samt  
folk från bygden.
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- Som planerat

Livsmedelsgruppen – ekologiskt och/eller lokalproducerat, behov och tillgångar?  
Här sker samverkan med LoMiS projektet.

- Ingen ny grupp men rapporter från LOMIS

Samhällsservicegruppen - Skolsamverkan – behov idag och i framtiden? Här sker  
samverkan med nybildade skolgruppen. Social ekonomi - hur ser den ut i dag och  
hur kan vi utveckla den? Ny arbetsgrupp bildas.

- En servicegrupp och en skolgrupp bildades

Turism gruppen – hållbarhet inom turismen nu och i framtiden? Här sker  
samverkan med Affärsnätverksgruppen.

- Som planerat

Ungdomsgrupp – ung i Svartådalen hur ska en hållbar framtid se ut?  
Ungdomsgrupp är under bildande.

- Som planerat men har byggt på samtal med elever under skoltid

Ekonomi och revision

Ekonomi och revision kommer att skötas inom den ordinarie organisationen.

Revisor Wiklunds Revisionsbyrå i Sala

- Som planerat, har skötts av Svartådalens Bygdeutvecklings ekonomiska 
förenings kassör

Extern kompetens 

Extern kompetens kommer att anlitas för de olika inriktningarna, för processtöd  
och utformning av underlag för ansökningar.

- Som planerat

Referensgrupp 

Ingen särskild referensgrupp kommer att utses för förstudien. Styrgruppen utökas  
med ytterligare medlemmar för att utvärdera det framtagna projektförslaget
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- Förslaget till ansökan har värderats av Svartådalens Bygdeutveckling 
ekonomisk förenings styrelse

Tänkta samarbetspartner som kommer att kontaktas under förstudien

 Hållbara Bygder – Hela Sverige ska leva, SLU . Sala kommun, SHE, Agenda 21, Idé  
forum, Bilpolen, , SNF, WWF, Länsstyrelsen och FtgC

- Samtliga förutom Idé forum, Bilpolen, WWF och Länsstyrelsen har deltagit 
aktivt eller via kontakter. De som inte deltagit har i detta läge ej berörts av 
förstudien.
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Slutsats och rekommendationer

Förstudien har visat att det finns ett stort intresse för hållbar utveckling i bygden 
genom att ca 100 personer varit delaktiga i arbetet. Det långsiktiga perspektivet är 
dock inte alltid så lätt att förklara då det är svårt att både förklara och föreställa sig 
de långsiktiga effekterna av t ex Peak oil och pågående klimatförändringar. Man 
vill kanske inte ta till sig en del av dessa obekväma och svåra omställningar som 
måste till inom en snar framtid. Lättare är det dock att föra samtal kring 
energifrågor, lokal service, ungdomars situation samt boendemöjligheter på 
landsbygden. Här går det att få till bra diskussioner och ett stort engagemang.

Arbetets upplägg med flera arbetsgrupper har varit lyckat och lett till att fokus 
kunnat hållas i varje arbetsgrupp. Skolgruppen har dock slitits mellan kortsiktiga 
överlevnadsfrågor för skolan och behovet av ett långsiktigt hållbart elevunderlag. 
Detta visar på svårigheten att hålla ett perspektiv på 10-15 år när frågorna och 
trycket är akut. Däremot visar arbetet i övriga grupper på att det går att få 
engagemang i hållbarhetsfrågor när dessa blir konkreta till sin natur. Bostäder, 
butikens vara eller inte vara, ungdomars fritid på landsbygden, turismens 
utveckling är alla områden som engagerar. Sala kommun och Sala Energi AB har 
via sina representanter visat stort intresse i förstudien, Likaså har yngre 
nyinflyttade familjer samt representanter för LRF genom yngre lantbrukare visat 
stort intresse.

Sammantaget kan vi rekommendera arbetssättet och frågeställningarna för andra 
som vill göra liknande förstudier. Att projektet förlängdes var en stor fördel men 
tyvärr hamnade enkäten inför sommarlov och semester vilket gör att vi inte 
lyckats få in tillräckligt antal i dagsläget, något som vi skulle ha planerat 
annorlunda.

Att få utbyta erfarenheter och dela med sig av arbetet på både nationell och 
internationell nivå har varit mycket lärorikt och vi kan se att Transitionrörelsens 
metod passar in väldigt väl i förstudiens upplägg och resultat. Erfarenheterna 
kommer att finnas med i en kommande skrift kring Lokal Omställning, Hållbara 
bygders arbete med Lokala Omställningsplaner ( LOP:en).
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Bilaga 1
12 steg för att börja Omställningen

1. Utse en styrgrupp och besluta om dess avgång redan från början
Detta steg syftar till att få igång arbetet. Hos oss har det fungerat bäst genom att 
etablera en styrgrupp som driver arbetet genom de första 5 stegen. Så fort man får ihop 
minst 4 arbetsgrupper så avgår medlemmarna i styrgruppen och byts ut mot en 
representant från varje arbetsgrupp. Detta kräver en del ödmjukhet av 
styrgruppsmedlemmarna, men det är viktigt att hela arbetets framgång sätts före 
individernas intressen. Styrgruppen bör till slut bestå av personer från varje 
arbetsgrupp.

2. Öka medvetandet
Detta steg syftar till att identifiera allierade, bygga nätverk och allmänt förbereda 
bygden inför arbetet med omställningen. En förutsättning för en effektiv plan för 
minskad energianvändning bygger på att alla är införstådda med effekterna av både 
den kommande oljetoppen och klimatförändringarna. Oljetoppen kräver att bygden 
och hela samhället stärker sin förmåga att anpassa sig till kraftigt minskad 
energikonsumtion. Samtidigt behöver vi minska utsläppen av växthusgaser för 
klimatets skull och dessutom minska vår sårbarhet gentemot oundvikliga 
klimatförändringar. För att visa på effekterna av kommande förändringar så kan man 
visa filmer och ta in folk med kunskap för att svara på frågor i samband med 
visningarna. Det finns många filmer som t.ex. Inconvinient truth (En obehaglig 
sanning), End of suburbia, Crude awakening, Power of community. Det finns en lista i 
slutet av rapporten, Transition Towns Primer eller Transition Swedens hemsida, www 
transitionsweden.se.  Man kan också anordna föredrag med experter som talar om 
klimatförändring, oljetoppen och lokala lösningar. Man kan också se till att få in 
artiklar i lokaltidningar, intervjuer i lokalradio, föredrag i t.ex. lokala föreningar och 
skolor.

3. Att lägga grunden
Detta steg handlar om att kontakta, samtala med, och söka samverkan med andra 
grupper i bygden för att på ett bra sätt knyta an till tidigare arbete, för att bekräfta och 
värdera allt arbete som redan gjorts och försäkra att det är en viktig del i det fortsatta 
arbetet. Sök kopplingar mellan tidigare arbete och det arbete som förestår, som alltså 
behöver grundas på vetskapen om att vi nu står inför både klimatförändringar och 
oljetopp. Ge dessa grupper en överblick över den nya situationen, vad det betyder, hur 
det kanske kommer att påverka bygden och vilka de viktigaste frågorna eller 
utmaningarna nu är. Börja fundera på lokala initiativ som kan leda till att ni så 
småningom börjar finna lokala lösningar

4. Organisera en manifestation för att visa och fira att ni är igång
Detta steg handlar om att skapa en milstolpe för att markera att ”nu har projektet 
kommit igång” och för att göra det till en del i bygden, bygga momentum och för att 
fira att nu vill bygden agera. Vår erfarenhet visar att det ofta tar ett halvt till ett år 
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innan man når detta steg. I Totnes hölls den officiella manifestation i september 2006, 
10 månader efter starten. Innehållsmässigt handlar manifestationen om att göra alla 
medvetna om klimatfrågan och oljetoppen, och att vi kan göra något åt det. Det 
handlar om vad vi gör som individer och det handlar om att visa på möjligheter att 
komma över praktiska såväl som psykologiska spärrar. Manifestationen behöver heller 
inte bara vara en massa tal utan kan mycket väl vara musik, mat, dans, teater eller 
annat som man tycker fångar bygdens gemensamma vilja att ge sig på dessa uppgifter. 
Det viktiga är att visa på våra möjligheter och inte ägna sig åt domedagsresonemang.

5. Etablera arbetsgrupper
En viktig del i arbetet är att koppla an till bygdens samlade intelligens och 
uppfinningsrikedom. För detta bör man sätta upp arbetsgrupper som kan fokusera på 
olika och speciella frågor. Varje grupp utvecklar sitt sätt att arbeta, men alla faller 
inom det gemensamma paraplyet som syftar till att så småningom få till en 
energiminskningsplan för bygden. Idealiskt behövs arbetsgrupper för alla olika 
aspekter av livet i bygden. Aspekter som tillsammans fångar det som behövs för att 
bygden skall leva vidare och må väl, t.ex. mat, sopor, energi, utbildning, ungdomar, 
ekonomi, transporter, vatten, lokalt beslutsfattande, osv. Varje arbetsgrupp fokuserar 
på sitt område och utvecklar hur bygden skall kunna bli mer motståndskraftig och 
anpassningsbar samt minska sina utsläpp av växthusgaser. Dessa gruppers arbete blir 
sedan delar i bygdens gemensamma aktionsplan för att minska energianvändningen 
och koldioxidutsläpp.

6. Använd Öppet forum
Vi har funnit att Öppet forum är en effektiv metod för att hålla möten. Öppet forum 
borde rent teoretiskt inte fungera. En stor grupp människor samlas för att utforska en 
speciell fråga utan att man har en agenda. Men, vi har haft öppet forum-möten om 
mat, energi, hus och boende, ekonomi, samt förändringens psykologi. Vid slutet av 
varje möte har alla sagt vad de ville, utförliga anteckningar har gjorts, kontakter har 
tagits och viktiga samtal har förts och ett stort antal idéer har fötts och visioner har 
definierats. Man kan läsa mer om Öppet forum i Harrison Owens bok Open space 
technology, a users guide, eller i Peggy Holms och Tom Devane The change 
handbook, group methods for shaping the future. 4 På svenska kan man läsa ”Dialog! 
Handbok för ökad möteskompetens, effektiv planering och verklig demokrati”, av 
Ingrid Olausson 1996. Mycket finns också att läsa om Öppet forum på Internet – sök 
på ”open space” eller ”öppet forum”.

7. Utveckla synliga praktiska manifestationer av projektet
Det är viktigt att arbetet inte uppfattas som bara en massa prat där folk sitter och gör 
planer som aldrig kommer att bli verklighet. Man bör snart komma igång med 
praktiska konkreta resultat i bygden. Detta bidrar till att andra uppskattar arbetet och 
de kan också bli intresserade av att delta. Det är dock en svår balansgång att å ena 
sidan skapa synliga konkreta resultat och å andra sidan inte skapa projekt som senare 
visar sig inte passa in i det slutresultat man vill åstadkomma, alltså i bygdens 
aktionsplan för att minska koldioxidutsläpp och stärka bygdens resiliens. I Totnes 
fanns en grupp som planterade valnötsträd i centrala staden. Det gav delvis en profil åt 
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projektet och träden skall ge oss frukter i framtiden så vi slipper importera. ”Totnes – 
Englands valnötshuvudstad”.

8. Underlätta att återta kunskap
För att kunna möta oljetoppen och hejda de pågående klimatförändringarna behöver vi 
övergå till en lägre energiförbrukning och återskapa den lokala produktionen och 
konsumtionen. Detta innebär att vi måste lära oss en massa saker som våra tidigare 
generationer tog för givna. En av de viktigaste sakerna för en bygd som arbetar med 
dessa frågor är att vända den trend som pågått under de senaste 40 åren och som 
inneburit att vi har förlorat en massa viktig lokal kunskap som våra föräldrar och deras 
föräldrar hade. Undersökningar tillsammans med de äldre i bygden är en del i detta 
arbete. De levde ju innan det nuvarande slit- och slängsamhället kom, och de har 
kunskap om och förstår vad ett lågenergisamhälle innebär. I Totnes har vi t.ex. börjat 
lära oss matlagning, att reparera saker, underhåll av olika saker som t.ex. cyklar, bygga 
med de material som finns i bygden, isolering, färgning, örter, grönsaksodling, 
energieffektivisering, etc. Detta stora återtagande av gamla lokala kunskaper innebär 
ett stärkande av bygden och bygdens egen förmåga att finna lösningar, att finna 
praktiska resultat och att arbeta tillsammans. Vi märker också hur roligt det är att lära.

9. Skapa goda relationer med kommunen
Oavsett hur bra bygden kommer att lyckas med att sätta igång olika projekt och uppnå 
praktiska resultat, så behöver man goda relationer med sin egen kommun. Vare sig det 
handlar om planeringsfrågor, finansiering eller kontakter, så behöver man kommunen 
som någon form av deltagare. Och ofta visar det sig att kommunen är mycket positiv, 
stödjande och vill samverka för ett bra resultat. I Totnes utvecklar vi just nu en 
aktionsplan för att minska energiåtgången och vi försöker göra den på samma sätt som 
kommunens egen utvecklingsplan. Och, vi tänker oss att en dag i framtiden, kanske 
inte långt bort, så når oljepriset 120 dollar per fat och kommunen sitter då dels med sin 
egen utvecklingsplan och dels med vår plan. Troligen kommer de då att se att vår plan 
är den som faktiskt är den realistiska och som ser på de riktiga frågorna. Den egna 
utvecklingsplanen kommer då att stillsamt förpassas till papperskorgen. (Vi kan 
drömma!)

10. Hedra de äldre
För oss som är födda på 60-talet eller senare när oljan funnits i överflöd är det svårt att 
föreställa sig ett samhälle med mindre olja. Varje år har karakteriserats av att det 
funnits mer olja än året före. Det har varit en ständig ökning av billig energi i form av 
olja. För att förstå hur det kan se ut med mindre olja så måste vi lyssna på och lära från 
dem som levde och var med i perioden innan den billiga tog över och då speciellt de 
som var med under perioden mellan 1930 till 1960. Det är dock viktigt att tydliggöra 
att vi inte förespråkar att samhället skall återgå till det gamla. Men det är uppenbart att 
det finns mycket i det gamla som är viktigt att lära om och som kommer att underlätta 
och vara viktigt för framtiden, som t.ex. hur man gjorde olika saker, hur olika delar av 
bygden samverkade och hur man lyckades försörja sig själv med mat och andra 
förnödenheter. Att lära om allt detta kan också bidra till att vi kan börja återskapa och 
stärka en känsla för bygden.
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11. Låt det gå dit det vill gå
Trots att man ofta har en klar ide om hur arbetet skall utvecklas och vart det skall ta 
vägen så händer det nästan alltid en massa saker som drar åt andra håll. Om man är 
alltför rigid och håller fast vid sin ursprungsidé så kan det medföra att arbetet fastnar 
och att man bara förlorar en massa energi. Din roll är inte att presentera alla svaren 
utan att stödja bygden att gemensamt definiera och initiera bygdens egen omställning. 
Om du håller fokus på nyckelfrågorna, som är att stärka bygdens motståndskraft och 
minska koldioxidutsläppen, så kommer du att få se hur bygdens samlade intelligens 
och uppfinningsrikedom gör att en nydanande och praktiskt genomförbar plan växer 
fram.

12. Skapa en aktionsplan för att minska energin
Varje arbetsgrupp kommer att ha fokuserat på praktiskt genomförbara aktiviteter för 
att stärka bygdens beredskap för den nödvändiga omställningen. Tillsammans utgör 
dessa aktiviteter bygdens aktionsplan för att minska energiåtgången. Planen blir ett 
uttryck för bygdens förmåga att tillsammans planera sin egen framtid beaktande både 
oljetoppen och klimatförändringar. Hittills har vi i Totnes tagit många praktiska, 
konkreta initiativ, men ännu så länge utgör de bara en liten del av allt det som håller på 
att växa fram av alla tillsammans. Vad gäller tiden för planen, så kommer olika bygder 
att ha olika tidsperspektiv beroende på omständigheter och förutsättningar. Men det 
viktiga är inte att planen skall vara genomförd vid en bestämd tid. Det viktiga är att vi 
har börjat omställningen.
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