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– Boende i miljon– Vi måste ställa
– Alla har inte utprogrammet vill
bli lantisar – vilken om radikalt, och vi bildning, men alla
måste göra det nu. kan något.
resurs!
Marianne
Barrljung, sidan 7

Jan Forsmark, sidan 5

Erik Ullenhag, sidan 6

Inledning
Grön omställning och grön
integration i den lokala utvecklingen. Det var temat för
Hela Sverige skall levas tredje
konferens i Västra Götaland.
Konferensens första dag ägde
rum i byggnaden Vänhem på
Nääs slott i Lerums kommun. Ett
hus byggt för att stå länge. Från
början stod det i Gamlestaden i
Göteborg och tjänstgjorde som
sommarbostad. År 1873 flyttades hela huset till Nääs där
det inhyste ett slöjdseminarium
dit människor kom från hela
världen.
Den 7 april 2011 samlades
människor från Strömstad i norr,
Varberg i söder, Göteborg i väster
och Stockholm i öster för att lyssna till goda exempel på att det

går att ställa om till ett mer hållbart leverne.
Dag två innehöll studiebesök
i bygden, som slottets ägare
satt sin prägel på genom seklen.
Familjen Berg som byggde upp

bomullsindustrin i Tollered,
August Abrahamsson med sitt
slöjdseminarium, och stiftelsen
som samarbetar med andra
aktörer med fokus på besöksnäringen.
�

Välkommen
– Utan samarbete, ingen utveckling, sa Karl-Erik Nilsson från
Hela Sverige skall leva!
Organisationen är en traditionell folkrörelse som arbetar
för lokal utveckling, stimulerar
samverkan, bildar opinion och
påverkar politiken. Så att hela
Sverige ska leva.

Hela Sverige skall leva!
består av:
Cirka 4500 lokala utvecklingsgrupper
Cirka 100 kommunbygderåd
40 medlemsorganisationer
24 landsbygderåd

Stad och land

– Hela Sverige ska leva!
Om organisationen fick
royaltypengar varje gång
den repliken fälldes i
Riksdagen, då skulle den
vara rik. Nu får den nöja
sig med att ha ett namn
som också är dess vision.
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För att nå dit behöver vi samverka mellan stad och landsbygd. Allt hänger ihop. Under
många år har fokus legat på
stadsutveckling, men landsbygden behövs också.
– Många som kommer till
Sverige från andra länder har
en anknytning till sin landsbygd,
men hamnar i städerna. Många

längtar ut på landet.
På samma sätt som det är svårt
för oss vanliga svenska stadsbor
att integreras på landsbygden kan
det vara svårt för nysvenskarna.
– De är en fantastisk resurs
som vi borde utnyttja bättre, sa
Karl-Erik Nilsson.
�
Referat från seminarium på konferensen Mellanlanda 2011
Text, bild och redigering: Karin Storm, StormStyrka

Sveriges ledande miljökommun 2025
- en vision
Lerums kommun siktar högt.
År 2025 ska de vara Sveriges
ledande miljökommun. Visionen är framtagen i dialog
med 800 invånare. De områden som visade sig vara
viktiga för dem var bland
annat klimatet och hållbar
utveckling.

– Vi har tre ledord i vår vision, sa
kommunstyrelsens ordförande
Anna-Lena Holberg. Hållbarhet,
kreativitet och inflytande.

Lätt att leva klimatsmart
För att nå det högt uppställda
målet har kommunen bytt fokus
i samhällsbyggandet. Det arbetas
med att ändra energianvändningen, skapa beredskap mot ett
annat klimat, skapa nya hållbara
jobb och att göra det lätt att leva
klimatsmart i kommunen.
– Det gäller att få alla, politiker,
näringsliv och föreningar att ställa upp. Vi har kommit en bit på
vägen. Till exempel så är 92% av
våra fordon miljöbilar. Det sätter
oss på tredje plats i Sverige.
Lerum har Sveriges första
flerbostadshus som är plusen-

ergihus, och i en kommundel
tas ett helhetsgrepp om samtliga
skolor. Två av de befintliga byggs
om och en tredje byggs. I hela
processen finns miljötänket med.
– Det handlar mycket om den
sociala biten, sa Anna-Lena
Holberg. Om attityder, tolerans
och mångfald.
�
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Är det någon som har en laddad fråga?

undrade moderator Anders Arnell. Konferensdeltagarna frågade
och miljöstrateg Micaela Holmberg svarade:
– Hur är det med skolmaten? – Hur arbetar ni med transServerar ni ekologiskt?
porter?
– Andelen ekologiskt i måltids- – Det är en utmaning. Vi arbetar
köken är 29%, svarade miljö- på flera fronter. Senaste nytt är
strateg Micaela Holmberg. Vi en direktbusslinje till Göteborg.
arbetar för att ytterligare öka Och en miljöbilspool som är
andelen.
öppen för allmänheten.

– Solbullerplanken – hur går det
med dem?
– Vi är utsatta för buller från
E20 och tågtrafiken. Utifrån ett
initiativ från en av våra tidigare
miljöpristagare har kommunen
startat upp ett projekt för att se
om vi kan kombinera bullerplank
med solenergi.
�
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Erfarenheter och lärdomar
av 10 års miljöarbete i Lerum
Sedan 1996 har Lerums
kommun tagit politiska
beslut för grön omställning.
Micaela Holmberg har
arbetat som miljöstrateg
i kommunen i tio år och
redogjorde för kommunens
tre roller på området.
– Kommunen ska vara en förebild,
vi ska skapa förutsättningar och
bidra till en förändrad livsstil, sa
Micaela Holmberg.
Hon visade bilder på barn som
äter ekologisk mat i skolan och får
undervisning i skolskogen.
– Matte går alldeles utmärkt att
ha utomhus. Efter lektionen kan
barnen använda grillplatsen.

Ökar takten
– 2001 antog kommunfullmäktige
en vision om att Lerum skulle bli
en ledande miljökommun. Det
ledde till att alla politiska beslut
togs med ett annat perspektiv.
Och 2009 låg vi bland de ledande.
Sedan har vi i och med den nya
visionen ökat takten ytterligare.
Redan 1988 togs ett första
steg. Då inrättade kommunen ett
miljöpris. Agenda 21 innebar ett
rent underifrånperspektiv och
visionen 2010 att politikerna började fatta fler konkreta beslut.
Kommunen leasar bara miljöbilar. Och sedan 2004 bygger
kommunen bara energisnåla fastigheter. Även andra som bygger
måste anpassa sig efter de politiska besluten, vilket resulterat i
både passiv- och plusvärmehus.

Förebild
– Vi är en utpendlarkommun. Nu
kommer mer fokus på hållbara
jobb på hemmaplan. Grön turism och biogasproduktion på
Hällingsbo Gård till exempel. Det
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finns mycket kvar att göra.
Kommunen har en roll
som förebild. Det handlar
till exempel om att servera
ekologisk mat i skolor och på
servicehus. De nya skolorna i
Gråbo uppfyller byggkraven i
guldklass, allt ifrån byggmaterial till uppvärmning finns med.
Kommunens tjänstemän reser
klimatsmart och inköpen är i
möjligaste mån miljömärkta.

Förutsättningar
I samhällsplaneringen kan kommunen skapa förutsättningar för
grön omställning Kommunen
planerar därför ny bebyggelse
intill kollektivtrafik och cykelbanor. Andra förutsättningar är
energieffektiv bebyggelse och
förnybar fjärrvärme från lokalproducerad flis och sol.
Trots goda förutsättningar
handlar det till syvende och sist
om attitydförändringar.
– Huset du bor i värms med
solvärme. När du går ut snubblar du över cykelbanan, går
rätt in i busshållplatsen – och
tar bilen ändå.

Förändra livsstil
Så all undervisning i skolorna
ställs om för ett hållbart leverne.
Kommunen själv håller på att
miljödiplomera all sin verksamhet. Det innebär bland annat att
all personal snart har genomgått en grundläggande miljöutbildning. 2 500 personer!
Dessutom stöttas de företag
som vill miljödiplomera sig
med en utbildning.
– Under en sådan kom en
deltagare på att det inte fanns
någon miljötvätt i kommunen.
Och startade en. Det är ett
exempel på hur vi rör oss mot
en mer hållbar utveckling, sa
Micaela Holmberg.
�

Lerums kommun försöker inspirera invånarna,
bland annat genom att bjuda in till särskilda
energidagar. Miljöstrateg Micaela Holmberg
gav flera konkreta exempel på kommunens
miljöarbete.

1988
1996
2001
2004
2007
2008

2009

2010

2011

2012

Miljöpris
Agenda 21
Grön flagg
Vision 2010: Ledande
miljökommun
Krav miljöbilar
Miljödiplomering av
företag
Al Gores film
Bra miljöval-el
Riktlinjer resande
Krav miljömärkt
Krav solvärme
Energimässa
Vision 2025: Sveriges
ledande miljökommun
Fair Trade City
Earth Hour
Pär Holmgren föreläser
23% ekologisk mat
Vegetariska måltider
Fjärrvärme, lokal flis
Riktlinjer naturvård
Hållbara jobb och
turism
Världsmiljödag
Wijkman föreläser
Plusvärmehus
Laddstolpe för elbilar
Miljöbilspool
Miljödiplomering av
kommunen
Miljöklassad byggnation
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Omställning Sverige
Vi förbrukar resurser motsvarande tre jordklot. Ska vi då
över huvud taget få diskutera
tillväxt?
Jan Forsmark från Hela
Sverige ska leva! är en av få
som vågar ställa frågan. Som
törs prata om att vi nu nått
Peak Oil, och som vet vad
vi kan göra. Han är en del
av Omställning Sverige och
Transitionsrörelsen.

Vi har nått Peak Oil, den punkt
där vi inte längre kan öka oljeproduktionen. Samtidigt ökar
energibehovet. Så vad ska vi
ersätta oljan med?
– Det finns inget – glöm det, sa
Jan Forsmark. Vi måste radikalt
ställa om vårt sätt att leva, och vi
måste göra det nu.

Jan Forsmark och Anders Arnell studerar en artikel i dagens tidning. Elektronikkedjorna dumpar priserna och går med förlust medan svenskarna lånar till sin
konsumtion. Så här kan vi inte fortsätta!

invånarna i USA och många
andra västländer). Lösningen är
att istället vårda och förvalta det
vi har.

Vårda och förvalta

Delad värdegrund

Samtidigt konsumerar vi allt
mer. Svenska folket är mer
skuldsatt än någonsin (liksom

Med den insikten gick bland
andra Jan Forsmark in för att
skapa en ny svensk folkrörelse
och rädda Sätra brunn. En plats
där tiden verkar ha stått still i
300 år och dit människor kommit för att må bra. Gruppen
upptäckte snart att deras
tankar redan var förverkligade
i Transitionsrörelsen i England,
och att de delade värdegrund
med Hela Sverige ska leva.

Grundantaganden för
Transitiontowns:
● Klimatförändringarna och
oljetoppen måste bemötas
gemensamt och omedelbart.
● Ett liv med mindre energi
är ofrånkomligt. Det är bättre
att planera för det än att
överraskas.
● Vårt nuvarande samhälle
har förlorat den motståndskraft som krävs för att klara
energikriser.
● En obegränsad tillväxt inom
ett begränsat system (såsom
Jorden) fungerar inte.
Läs mer på:
www.transitionsweden.se
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Gemensam planering
En Transition Town är en bygd
eller ort som arbetar tillsammans utifrån Peak Oil och klimatförändringarna. De olika initiativen leder till en minskad energianvändning och en minskad
klimatpåverkan. Utmärkande
är underifrånperspektivet, kreativitet, uppfinningsrikedom, anpassningsbarhet samt gemensam

planering och tidigt agerande.
– Ett av de mer uppmärksammade projekten är Totnespundet.
Tänk dig en egen valuta här i
Lerum, som du kan handla lokalproducerade varor för.

Minskad sårbarhet
Totnespundet lanserades i mars
2007. Då kunde man handla i 18
butiker, idag ett 70-tal.
Valutan stärker samarbetet
mellan lokala entreprenörer och
minskar såväl sårbarheten som
beroendet av internationella
storföretag. Det bidrar till att
människor handlar mer närproducerat och att pengarna stannar i bygden. Ett bra exempel
på konkret handling istället för
bara prat.
– I Knivstad har en moderat
och en centerpartist gått samman
och utbildat hela fullmäktige om
Peak Oil, sa Jan Forsmark. De
har gått in med entreprenörsoch börsperspektiv. Nu har de
planer på att klippa avloppsledningarna. Där kommer det att
bli radikala omställningar.
�
Referat från seminarium på konferensen Mellanlanda 2011
Text, bild och redigering: Karin Storm, StormStyrka

Knivsta kommuns handlingsplan 2011- 2014
● Kommunen ska utvärdera
möjligheterna att sätta upp
solpaneler på sina fastigheter
och installera sådana där det är
möjligt.
● Kommunen ska i samverkan
med andra aktörer utveckla
konceptet ”Försöksplats Knivsta” genom att inbjuda till att
anlägga demonstrationsprojekt
för att testa olika typer av lokalt
anpassade energilösningar, t.ex.
ny teknik för småskalig förnyelsebar energiproduktion eller nya
kretsloppslösningar för avloppshantering. Konceptet ska erbjuda
ett showroom för företag som utvecklar ny teknik samtidigt som
det fungerar som en plattform
för att visa upp goda exempel
som uppmuntrar och inspirerar
besökare till energismarta lösningar.
● Kommunen ska utveckla
rådgivning för att underlätta etablering av lokala energilösningar.
● Kommunen ska i samverkan
med andra aktörer aktivt delta i
regionala projekt på energiområdet t.ex. ”Uppsala energy initiative” och ”Energihuset Uppsala”.
● Kommunen ska undersöka
möjligheterna att uppföra en
egen anläggning för att utvinna
biogas av matavfall, avloppsslam,
gödsel, m.m., gärna i samverkan
med kringliggande kommuner.
● Kommunen ska anordna
regelbundet återkommande
marknadsplatser för lokalt producerade livsmedel samt förenkla
villkoren för torghandel.
● Kommunen ska inom ramen för
lagen om offentlig upphandling
och i så stor utsträckning det
är möjligt, handla från lokala
livsmedelsproducenter.
● Kommunen ska bevara och utveckla befintliga koloniområden.
● Kommunens ska i samband
med kommunens framtida VAplanering verka för återvinning
av fosfor och kväve för återföring
till jordbruk.
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Främling på landet?

En åldrande befolkning och
stora pensionsavgångar kan
kompenseras med invandring.
Om människors kunskaper
tas tillvara och de får lära sig
svenska med inriktning på
gröna näringar. Integrationsminister Erik Ullenhag gjorde
ett snabbt nedslag på konferensen.
– Fel politik har slarvat bort människor, sa Erik Ullenhag. Istället
för arbetsförmedlingen har våra
invandrare mött socialtjänsten.
I språkundervisningen har akademiker och analfabeter gått i
samma klass. Nu lägger vi om
taktiken och fokuserar på individen, på språket och på arbete.
Sveriges befolkning blir äldre.
Erik Ullenhag betonade att han
ser positivt på det – vi får fler
friska år. Men det ställer också
krav på samhällsekonomin.

Hög medelålder
Inom vissa branscher är medelåldern hög. Inom jord- och skogsbruk samt inom fiskenäringen
kommer 46% att gå i pension de
närmaste åren.
– I morse gick 600 000 människor
till jobbet. 600 000 människor som
inte är födda i Sverige. Av dem

arbetar endast 1% i de gröna
näringarna.
De allra flesta kommer dessutom från urbana miljöer. Att de
ska trivas på landet är ingen
självklarhet. Risken är större att
känna sig som en främling på
landet än på en arbetsplats där
25% av arbetskraften består av
andra nysvenskar. Men här finns
också resurser att ta tillvara.

Alla fick jobb
I Gävle har man lagt om hela etableringssystemet för flyktingar.
Där ges SFI-undervisning med
inriktning på handel, hushållsnära tjänster och jordbruk.
En grupp Burmesiska flyktingar läste till exempel svenska med
inriktning på jord- och skogsbruk. De lärde sig språket snabbt
och alla fick dessutom jobb. Nu
är kommunen bara orolig för att
de ska flytta därifrån.
Att tidigt få möta arbetsförmedlingen, att få sina utbildningar
validerade, att få läsa svenska
med yrkesinriktning och att få
en lots som kan hjälpa dig in i
samhället – det är regeringens
recept för en bättre integration.
– Alla har inte utbildning, men
alla kan något, sa Erik Ullenhag.
�
Referat från seminarium på konferensen Mellanlanda 2011
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Grön integration
– 43 procent av dem som
bor i miljonprogrammen
vill bli lantisar, sa Marianne
Barrljung. Av dem är
80 procent under 40 år.
Tänk er, vilken resurs!
Marianne Barrljung är ordförande för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp
Integration och stödjer sig
på siffror från Jordbruksverket.
Även hos våra invandrare finns
drömmen om ett liv på landet.
Ett tryggare och bättre liv än i
staden. Trots en medvetenhet
om dåliga kommunikationer,
sämre service och brist på jobb.
Men här finns också många
stora hus med plats för barnrika
familjer. Det innebär fantastiska
möjligheter:

naturlig samverkan mellan före- gymnasierna saknas elever med
tagare och ideellt föreningsliv. invandrarbakgrund. Men de som
36% av företagarna på lands- går ut därifrån har alla jobb.
bygden har fyllt 60 år och det är
inte längre självklart att arvta- Bjud in
garna vill driva verksamheten – Var finns traktorerna på
vidare. Samtidigt är 80% av de H a m m a r k u l l e n f e s t i v a l e n ?
Positiv inställning
invandrare som vill bosätta sig undrade Marianne Barrljung.
– Tänk tio sådana familjer på en på landsbygden under 40 år. Bygdens människor måste vara
liten ort, sa Marianne Barrljung. Många av dem finns i gruppen med och bjuda in invandrarSkolan kommer att leva länge!
”fixare”.
föreningarna. Vi kan ju på landsInvånarna på landsbygden
bygden – det har vi visat förr! �
har generellt sett en positivare Fixare
inställning till invandrare än – Fixare arbetar mycket, är
Inte ”bara” jord- och
samhället i stort.
engagerade i samhällsutvecklingskogsbruk!
På landsbygden finns en en, har låg utbildning och hög
status samt driver företag som
● IT
är relativt nystartade. De säljer
Här hittar du utrikes födda:
● Service
ofta produkter och tjänster till
● Vård och omsorg
privatpersoner som finns lokalt
● Arbetsförmedlingen
● Konsultföretag
och har en stark företagariden● Etableringslotsar
● Vattenvård
titet. Fixaren är inte orolig för
● SFI-lärare
● Småskalig turism
framtiden.
● Samhällsorienteringslärare
● Miljöföretag
Det är sådana människor som
● Kommunens boendehand
● Design
läggare
behövs på landsbygden. Men
● Lokal mat
● Länsstyrelsens integrationslandsbygden är dålig på att
● Teknikföretag
enhet
marknadsföra sig. I den obliga● Bil- och maskinföretag
● Socialförvaltningen
toriska samhällsorienteringen
● Trädgård
● Arbetsmarknadsenheten
● Energi
för invandrare finns inte lands● Lokala projekt
● Entreprenad
bygden med. På naturbruks● Etniska föreningar
● Byggbransch
● Mötesplatser
Intervjun om lantisar gjordes bland unga
● Hästverksamhet
vuxna i åldrarna 25–34 år i miljonprograms● ESF- och LP-projekt
● Jord- och skogsbruk
områdena.
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Text, bild och redigering: Karin Storm, StormStyrka

Grogrunden

socialt företag för nära jobb och service

Få företag, brist på service och jobb.
Så ser förutsättningarna ofta ut på landsbygden,
och så ser det också ut i städernas förorter.
I Bergsjön i Göteborg vändes arbetsträningen till
riktiga jobb.
– De lokala aktörernas viktigaste uppgift är att
hitta kunder, sa Pär Olofsson från Coompanion,
som stöttar bildandet av lokala gemensamhetsföretag.
Det började som kommunal
arbetsträning. Snickra, sy och
laga mat. Men så väcktes idén
att ”vi kan väl ta lite andra jobb
också”:
Fika till stadsdelsnämnden,
flytthjälp, städa i parken. Det
blev allt fler uppdrag, men kommunen kunde ju inte driva en
sådan verksamhet.
Coompanion är en organisa-

tion för människor som vill starta
företag tillsammans.Tillsammans
med studieförbund och bostadsbolag startades Grogrunden
2003.
Då anställdes folk för enskilda
uppdrag, idag är de 22 anställda.
Nästan alla var tidigare långtidsarbetslösa, hälften hade aldrig
tidigare haft ett riktigt jobb. Nu
arbetar de till exempel med

fastighetsskötsel, matleveranser,
fruktkorgar. Tidigare drevs också
en restaurang som sålde mat till
det lokala äldreboendet. Den tog
en av de anställda över.
Pär Olofsson påpekade att det
är möjligt att ta sociala hänsyn
vid upphandlingar. Det går att
skriva in att man prioriterar företag som anställer personer som
varit arbetslösa en längre tid. �

Hälleviksstrands lokala utvecklingsplan och vision
en del i regional samverkan

Hans Arén, arkitekt, docent
vid Arkitektur-CTH, har arbetat med lokal utveckling utifrån en teori om lokalkontors
betydelse. Härifrån kan den
lokale planeraren dels stödja
olika lokala företag och behov,
dels ta initiativ till studiecirklar och projekt som utvecklar
bygden mot hållbarhet. Han
bor och arbetar på Koster och
är för närvarande konsult åt
ett utvecklingsprojekt på Hälleviksstrand.
Lokala kunskaper om problem
och möjligheter har en central
betydelse för hans arbete liksom
dialog med kommun, region och
staten. Ett medel för detta är
planerarens närvaro i det dagliga
livet på orten. Ett annat är stud-
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legitimerar bygdens arbete i
övergripande kommunal, regional och statlig planering.

Möjligt leva kvar

iecirklar, som utvecklar nulägesanalyser och formulerar mål,
strategier och åtgärdsprogram
efter en vision om hållbar samhällsutveckling.
Resultaten från dessa förankras i bygden samt konkretiseras
i fördjupade översiktsplaner, som

Centrala begrepp - utöver att tillvarataga och utveckla lokal kunskap om bygden - är problemstyrt
arbete, ett historiskt angreppssätt
och en kulturell medvetenhet om
människornas livsformer. Detta
kan utvecklas i studiecirklarna
där medvetenheten om behoven
av vissa, platsspecifika och
centrala levnadsvillkor och
deras förändring, får avgörande
betydelse för möjligheten att leva
kvar i och utveckla lokala livsformer ‒ för bygdens framtid. �
Hans Arén: ”Käringöns framtid – problem och
utvecklingsmöjligheter” .1983
”Allt är möjligt – planering utifrån lokala livsformer”. 1994
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Energiomställning i Västra Götaland
Västra Götaland har en
strategi för att förverkliga sin
vision om det goda livet och
klimatet. Regionsutvecklare
Hanna Jönsson berättade om
målen och vad som hänt på
området de senaste 20 åren.

– Samverkan är ett nyckelord, sa
Hanna Jönsson. Vi har strategin,
men i steget efter behövs samverkan för att det ska bli verkstad av det hela.

Bioenergi ersätter
Från 1990 till 2008 har vi blivit
30% mer effektiva i vår energianvändning. Hushållens energianvändning har minskat med 25%.
Däremot har den totala energianvändningen ökat från 48 till
68 TWh. Det beror till största
delen på tillväxt inom industrin
(120%) och ökat transportarbete
(50%).
Användningen av eldningsolja har minskat med 70%, men
bensin- och dieselanvändningen
har ökat med 40%.
– Bioenergi från jord och skog
skulle tekniskt sett kunna ersätta
nästan hälften av de fossila

bränslena i Västra Götaland. Utan
att minska dagens livsmedelsproduktion eller leveransen av
timmer och massaved.
Fram till 2020 vill politikerna
öka produktionen och användningen av biogas från 0,1 till 2,4
TWh/år.

Tufft mål
Ett tufft mål som bygger på
samverkan mellan aktörer i hela
biogaskedjan.
Redan idag har 80% av
invånarna i Västra Götaland ett

tankställe för biogas i sin egen
kommun.
– Vindkraften har ökat från 0,2
till 0,48 TWh de tre senaste åren.
2020 ska vi producera 5 TWh.
Det innebär att vi måste bygga
1-2 vindkraftverk i veckan, och
där är vi inte ännu.
Idag ligger en fjärdedel av
lägenheterna i regionen i lågenergihus. Där har förmodligen
regionens program bidragit.
Men nu är det dags att ta sig an
det befintliga beståndet, och det
blir dyrt.
– Alla tjänar på att bygga rätt
från början.

I framkant
På solenergiområdet ska det
bli lika lätt att köpa solfångare
som att köpa en värmepump.
Regionen ligger i framkant när
den driver på utvecklingen inom
vätgas och bränslecellsfordon.
– Vi ska låta många blommor
blomma, sa Hanna Jönsson. �
– När det gäller omställningsprocesser hade det
varit bra om vägen var rak, sa Hanna Jönsson.
Jag tror att så enkelt är det inte. Å andra sidan
kanske det inte gör så mycket om vi hamnar
lite vid sidan om där vi tänkte. Det gäller att
ha tålamod och hålla kvar kämparandan.
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Grön omställning i slottsmiljö
Nääs slott, där konferensen
ägde rum, ägs av en stiftelse.
Den siste ägaren startade
här ett slöjdlärarseminarium,
som runt 1900 var Sveriges
fönster mot världen. Då drevs
slottet både ekonomiskt och
ekologiskt.
Efter en tid på villovägar är
verksamheten nu åter tillbaka
i hållbar drift.
– Varje år kommer 250 000 människor till Nääs, berättade Stefan
Johansson som är VD för Nääs
slott. För att njuta av natur och
kultur. Här finns 68 byggnader,
alla uppförda före 1907 med en
mängd olika verksamheter.
För tio år sedan skötte alla
sitt. Ingen samverkan här inte.
Jordbruket använde konstgödsel, det hästarna lämnade efter

sig kördes till Kungsbacka för
destruktion. Spannmål köptes
in från en annan gård, hösilage
från en tredje. Husen värmdes
med olja.
– Då ställde vi oss frågan om vi
kunde ta makten över processen.
Och samtidigt låta både ekonomi
och ekologi styra i en hållbar
utveckling.
De började samarbeta, både
med de andra aktörerna på Nääs
och med grannarna. Nu lever
alla Nääs 50 hästar på hö och
havre som vuxit utanför stallet
på ekologiska marker som gödslats av samma 50 hästar.

Vindkraft på gång
I framtiden kommer besökarna
enligt visionen till Nääs med elbåt
som laddats med energi från den
långsamtgående bottenturbinen
under bron, finansierad av vind-

kraften som producerats i den
egna skogen.
Restaurangen, som värms av
råvara från den egna skogen,
serverar ekologiska råvaror från
området, tillredda med förnybar
el från egna vindkraftverk.
– Tänk globalt och agera lokalt.
Då går det i alla fall åt rätt håll, sa
Stefan Johansson.
�

Workshops
Under eftermiddagen delade
konferensdeltagarna upp sig i
åtta grupper med olika teman.
Redovisningen var kort och
kärnfull.
Småskaligt och hållbart
byggande med Slöjd- och
Byggnadsvård i Väst:
– Vi har skapat jobb till många.

Närproducerade livsmedel och
råvaror med Ekocentrum:
– Vi byggde en hel verksamhetsidé på 40 minuter!
Ett omställt Sverige med
Omställning Sverige:
– Kom som du är, med
förståelse, lust och ork.

Hållbar turism med Lerums
kommun:
– Det är ett komplext ämne,
men alla VILL!

Grön Integration med
Hushållningssällskapet:
– Vi jobbar redan så på Växthus
Oskar. Vi tar tillvara nysvenskarnas resurser. Jag fick bekräftelse
på att det vi gör är rätt.

Miljövänlig energi och transporter med Lerum energi:
– Det finns många sätt att
transportera sig!

Testlabbet - sociala företag i
workshop med Coompanion:
– Det finns många vägar. Bygg
utifrån idén.
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Margaretha Johnsson från länsstyrelsen Västra
Götaland deltog i workshopen Grön integration.

Hållbar finansiering med
Ekobanken, Hela Sverige ska
leva och JAK:
– Deltagarna blev så inspirerade att de gav sig iväg.
�
Referat från seminarium på konferensen Mellanlanda 2011
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Middag med underhållning av Triple & Touch
Sångerskan Thandeka Mazibuko gjorde ett
bejublat framträdande. När hon vittnade om
den nytta projektet Star for Life gör i hennes
hemland Sydafrika, fick hon stående ovationer.

Pianisten Magnus Spångberg hängde med i
svängarna.

Hela Sverige ska leva!
Göran Rudbo och Ken Wennerholm släpper
loss i en för kvällen specialkomponerad sång.

Konferensdeltagarna njöt av maten, underhållningen och den vackra miljön på Vänhems
veranda.
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Guidad tur i Tollered
Vatten = kraft = pengar. I
början av 1800-talet såg
godsägaren på Nääs slott
möjligheterna i Tollered: Två
stora sjöar med 70 meters
fallhöjd. Här byggde han upp
ett bomullsspinneri som var i
drift från 1833 till 1981.
Nääs fabriker drevs med vattenkraft, och ju mer energi man
kunde utvinna, desto mer kunde
man producera.
Runt Nääs fabriker växte det
lilla samhället Tollered fram.
Godsägaren, Peter Wilhelm
Berg, styrde allt med fast hand.
Här fanns sjukstuga, brandkår,
badanstalt och skola.

Vattenkraften tas tillvara
Inne i Tollereds öfvre kraftstation finns en målning som
visar
samhället,
fabrikerna
och det energigivande vattnet.

12

Christina Centerwall visade runt i Tollered.

När kraftstationen var i drift
försågs den med vatten via en
tub. Turbinerna gav 2 MW, lika
mycket som ett modernt vindkraftverk. Energin räckte till hela
samhällets energibehov.
Idag är kraftstationen ett
industrimuseum. Vattnet leds
i en ny underjordisk tunnel till

ett modernt vattenkraftverk som
genererar dryga 3 MW.
De gamla fabriksbyggnaderna
inhyser bland annat företagscenter, hotell, restaurang samt
hantverks- och designutbildning.
Och Sveriges, förmodligen, minsta biograf.
�
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Hillefors grynkvarn
Förvaringsplats för
husvagnar? Inte där ideella
krafter fått råda! I Hillefors
ska kvarnen åter valsa
havregryn med hjälp av
vattenkraft.
– Vi vet inte riktigt hur, men
det fungerar, sa Birgitta
Waldenborg.

– Ni ser ju hur golvet ser ut! Det
skulle inte hålla. Som tur var bildades en förening för att bevara
kvarnen.

Kvarnopera

En enda axel går in i kvarnen
från vattenturbinen. Sedan sköts
hela processen med remdrift.
- Hela kvarnen drivs med transmission, sa Birgitta Waldenborg,
en av de ideella krafter som är
med och bevarar kvarnen. Vi har
fått lära oss att lyssna till kvarnen. Är en kugge sliten måste
den bytas direkt.

Kvarnen har varit i drift sedan
tidigt 1900-tal. Här har också
funnits såg och benstamp*.
När kommunen köpte kvarnen 1985 var de bara intresserade av vattenkraften. Själva kvarnen visste de inte vad de skulle
göra med. Husvagnsförvaring
kanske?

Nu är kvarnen Sveriges enda
vattendrivna grynkvarn. I det
magasin som tidigare hyste
havren, hålls nu jazzkonserter,
poesiaftnar och konstutställningar.
– Det var till och med en grupp
ungdomar som skrev en opera
om kvarnen och uppförde den
här, sa Birgitta Waldenborg. �
*Benstampen användes till att krossa ben från
slaktade djur, för att kunna sprida benmjölet
på åkrarna.

www.hilleforsgrynkvarn.se

Havren åker hiss
I ena änden stoppas havren in, i
den andra kommer den ut som
havregryn. På vägen passerar
den fyra våningsplan: skakas
sorteras, blir av med sin lilla
fettknöl, ångtorkas och pressas.
Även transporten av havren sker
med remmar med små fickor i
metall - som små hisskorgar.
– Det handlar om tonvis med
havre som transporteras upp
och ner, upp och ner.
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Naturvård på Öijared
Bussen saktar in och kör
långsamt över vägbulorna.
– Grodunderfarter, förklarar
guiden och godsägaren Jonas
Brandström. De och sidobalkarna ni ser vid diket
skyddar grodorna. Visste ni
att sju av våra tio svenska
arter är utrotningshotade?

– Marknaden för golf har
inte hållit lika bra som huset.
Omstrukturering pågår nu av
golfverksamheten som driver
sina frågor. Jag driver mina
markbruk och min allemans
hälsofråga.

Samverkan och respekt
Öijareds säteri gränsar till Nääs
ägor, men ägs av en privatperson,
Jonas Brandström. Han är företagsläkare och godsägare, och
kombinerar sina kunskaper om
naturens hälsosamma inverkan
på människor med ett hållbart
naturbruk.
– När vi är i naturen händer
annat i kroppen än när vi är i
stan. Men det måste ske med
respekt. Vi får inte skada.

och kommer att vara avskriven – Det finns mycket forskning som
på tolv år.
visar att golfare lever längre. Fem
Vi får besöka den lilla kyrkan, år för att vara exakt. De får natu350 år gammal. Här hålls inte rupplevelser, rörelse, kontinuitet
längre några gudstjänster, men och socialt umgänge.
ett 30-tal bröllop varje år.
Jonas Brandström återkommer
Fler besökare drar golfrestau- ständigt till respekten för naturen
rangen av något nyare datum. och behovet av samverkan för att
Ritat av Gert Wingårdh och upp- gå vidare i utvecklingen.
fört 1988 i betong. Med dräner– Det finns ett danskt ordspråk
ing och bevattningsanläggning som säger: Min framgång, ingen
på det gräsklädda taket.
annan illa.
�

Driver sin allemanshälsofråga
Vid vägen som ödmjukt slingrar
sig genom landskapet ligger
många vindfällda träd. De ger
liv åt många arter. Våtmarkerna
likaså.
Bussen passerar sågen, som
gör brädor och flis av den egna
skogen. Panncentralen har ersatt
oljan med flis, och här finns
en egen kulvertanläggning för
uppvärmningen.
– Den fungerar fantastiskt bra
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Kultur- och miljövård på Nääs slott
Ekologiskt byggande har fått
ett uppsving. Granne med
Vänhem på Nääs slott ligger
Slöjd & byggnadsvård. Här
får besökaren inspiration, råd
och kurser i hållbara tekniker.
och material.

även kortfattade livscykelanalyser att publiceras där.
Förutom en inspirerande
utställning, kan besökaren på
Nääs bläddra i det digra biblioteket och handla i butiken.
Ulrika Lindh visade upp alternativa isoleringsmaterial.

– Vi vet att ekologiskt är bra,
men vi ska ju kunna bevisa det Omfattande kursverksamhet
också, sa bebyggelseantikvarie – Här har vi lösull och mattor. Ett
Ulrika Lindh. Därför går vi nu miljövänligt material. Linisolering
in i ett treårigt forskningsprojekt: har också kommit starkt de senHållbara hem.
aste åren. Det är både bättre och
dyrare än rockwool.

På Slöjd & byggnadsvård bedrivs
också en omfattande kursverksamhet. Ett 100-tal olika bara i år.
Bland annat kan man få lära sig
att sätta upp en kakelugn.

Hussvampens fiende
I korgen bakom Ulrika Lindh ligger stora sjok av björknäver.
– Det bästa du kan ha mellan
cement och trä. Det enda material som stoppar den äkta hussvampen.
�
www.bvn.se

Inspirerande utställning

Den som håller på att renovera
sitt hus har mycket att hämta
på Slöjd & byggnadsvård. Även
hemsidan kan ge kontakter
till små tillverkare och smala
hantverkare. Till hösten kommer
Slöjd & byggnadsvård håller till i den k-märkta
gymnastikhallen från slöjdseminariets dagar.
Byggnadsvård på Nääs har varit igång länge.
Nyligen fick bebyggelseantikvarie Ulrika Lindh
också sällskap av slöjdkonsulenten Hillevi
Gunnarsson.
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Mellanlanda 2011 arrangerades av
Lokal Utveckling Västra Götaland och
Hela Sverige ska leva - Göteborgsregionen.
I samarbete med bland andra:

Dokumentation:
Karin Storm

StormStyrka
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