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Vid gruppens andra möte visades filmen In Transition 2.0. Det är en film som visar en mängd olika 
omställningsinitiativ runt om i världen, och samtidigt förklarar vad Omställningsrörelsen handlar 
om. 
Efter filmen samtalade vi om vad vi fäst oss vid speciellt i filmen. Här är ett axplock: att gemenskap 
som uppstår i olika grupper är väldigt viktig, att vi häri Kinda  inte lider av så uttalad materiell brist 
men däremot kan ensamheten vara stor, att stadsodling inte är aktuell här men kanske gemensamma 
potatisland? Och får man byta tjänster hur mycket man vill? Blir det inte en skattesmitning? 
Solceller – vi behöver lära mer, få tips. 
 
Vi avslutade kvällen med praktisk framtidsplanering.  
Martin Hultman från Bestorps byalag kommer någon gång på nyåret. Vi låter honom bestämma 
vilken tisdag som passar honom, och sen får den tisdagen (första, andra osv i månaden) bli gruppens 
mötesdag från och med nyår. Vi planerar en träff i månaden. Ev. kan vi samverka med Bestorps 
byalag kring några av vårens program.  
En samling får bli ett ”pratmöte”. Tankar, frågor och idéer finns hos oss alla. Det är viktigt att både 
få chans att berätta och att bli lyssnad på. 
Har du förslag på program till de andra samlingarna, hör gärna av dig 
 
Vi behöver ha ett namn på vår grupp – inte minst när vi vill nå ut till fler intresseraade. Vi stannade 
för Hållbart Rimforsa. Namnet är lätt att förstå och samtidigt ligger fokus på Rimforsa, i alla fall 
just nu. 
 
Nästa möte förbereds av Maj-Lis Persson och Birgitta Olander.  
 
För er som inte hade möjlighet att se filmen i kväll: 
Filmen In Transition 2.0 kan man se via hemsidan hos Hela Sverige ska leva 
www.helasverige.se, klicka på Omställning Sverige (till höger), sen i menyn till vänster på Tips och 
inspiration, sen på Filmer. Filmen är på engelska, men finns textad på svenska. 
 
Info om nästa möte kommer så snart vi bestämt datum. 
 
Hälsningar 
Maj-Lis  
 
 
 
 
Ett mejl till kommer inom kort med bilagor om både Bestorps byalag och adresser till hemsidor 
som kan vara av intresse. Jag vidarebefordrar dem från Martin Hultman i Bestorp. 


