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Kvällen den 21 oktober samlades en grupp miljövänner i missionskyrkans lokaler i Rimforsa  för att 
höra om vad omställningsrörelsen är och hur den kan bli en hjälp för alla som vill att vårt samhälle 
och vår bygd ska bli mer hållbar, energisnål och beredd att möta framtidens utmaningar! 
 
Under drygt ett år har en liten miljögrupp bestående av folk från SNF och missionskyrkan träffats 
och tagit upp olika miljöfrågor. Nu var gruppen beredd att höra hur omställningsrörelsen kan bidra i 
miljöarbetet. Via affischer inbjöds alla intresserade att delta. 
 
Omställningsrörelsen i Sverige (den startade i England 2006) samarbetar med Hela Sverige ska 
leva. Den vill jobba konkret, praktiskt, ta vara på glädje och kreativitet och börja på lokalplanet. 
Praktiska råd och tips om varför och hur man startar gruppen finns i en resursbank. Mer finns att 
läsa på www.helasverige.se . Där finns också Ladda ner material, där man kan ladda ner hela boken 
Ställ om Sverige (84 sid). Man kan också läsa mer om vad omställningsrörelsen är. 
 
Gruppen bestämde att vi den närmaste tiden ska fortsätta att träffas runt ett gemensamt program. Så 
småningom lär vi dra igång olika arbetsgrupper alltefter intresse. 
Nästa möte blir någon gång i november. Vi hoppas få hit Martin Hultman som är med i gruppen 
som jobbar i Bestorp. (Kan inte han i november, letar vi efter någon annan lämplig talare eller gör 
en filmkväll). Maj-Lis Persson, Claes Brandén och Markus Lindstedt förbereder mötet. Tid och 
plats mejlas ut så snart vi har uppgifterna. Tisdag är föreslagen mötesdag. Så försöka hålla dem 
öppna tills vi har bestämt datum. 
 
 
Följande ideer om arbetsområden kom fram på mötet: 
 
Solceller – med besök i Hallstad där Håkan Holgersson har satt upp solceller. 
Järnvägen 
Bilpool 
Sortimentet i Rimforsas affärer  
Påverkan och opinionsbildning 
Utåtriktad verksamhet: Matbytardag, Second hand, filmfestival 
Cyklar – cykla mer, säkra vägar, reparationslokal 
 
 
Poppar nya ideer upp i dina tankar – ta med dem till nästa möte! 
 
Väl mött då! 
Maj-Lis 
 


