
PM Hållbart Rimforsa – Möte med Martin Hultman 
 
Datum: 2015-01-29 

Plats: Församlingsgården, Rimforsa 
Närvarande: 31 personer, varav 19 kvinnor och 12 män 

 

MARTIN HULTMAN (MH) bjöds in av gruppen Hållbart Rimforsa i ett samarrangemang med 
Levande landsbygd och Studieförbundet Vuxenskolan.  

MH är forskare och fram till nu anställd på Umeå universitet, Institutionen för idé- och 
samhällsstudier. Från 1/2 istället på Linköpings universitet, Tema Teknik och social förändring. 
Han har bl.a. skrivit böcker och artiklar om svensk energi- och miljöpolitik. Bosatt i Bestorp och 
aktiv i Bestorps byalag. 

MH berättade om byalagets arbete med den lokala ekonomin, genom att främja den lokala 
sammanhållningen och förankringen. Det har man gjort genom: 

• Kulturvandringar i samhället 
• Digitaliserad bio => filmfestival med miljötema 
• Badplats 
• Samåkning => Tips! Se skjutsgruppen.nu 
• Föreläsningar. Ny omgång börjar i april. Samåkning från Rimforsa. 
• Ek(o)nätverk 

o Vandringsleden 
o Nätverk runt Rängen 

Vilka möjligheter har vi i Rimforsa arbeta med hållbarhet? (prioriteringar markerade) 
• Påverka ICA att ta hem mer ekologiskt och/eller lokalt producerade produkter. Utnyttja 

konsumentmakten. 
• Återuppta ”Vandrande skolbuss” för att minska bilåkandet till skola/förskola. Föräldrar 

turas om att gå med sina egna och närboende barn till skola/förskola. 
• Ändra åkvanor (till jobbet, affären etc). 

• Skapa mötesplatser och -former där man kan diskutera samhällsprojekt. Viktigt med bred 
förankring bland olika åldersgrupper och intressen.  

• Lyfta lokala producenter genom digital karta och lokal marknad för lokalodlat. 
KindaMat finns och bör få stöd lokalt. 

• Ta tillvara lokal frukt genom t.ex. www.pallafrukt.se. Där kan man informera om att man 
har mer frukt än man kan ta vara på eller hitta var det finns frukt om man inte har tillgång 
till egen. 

• Knyta ihop regionen genom cykel- och tågkommunikation. 

• Bastu och kallbadhus i Åsunden (Ulricehamn förebild). 
• Gemensam jordkällare/stuka för förvaring av frukt. 

• Solceller => energi 
• Återinföra gemensamt potatisland där man plöjer upp en yta och där var och en sätter 

önskat antal löpmeter potatis, sköter det och sedan gemensamt skördar. 



• Digital och analog informationsspridning (anslagstavla och hemsida). 

• Införa återvinning på kommunala arbetsplatser. 
• Ändra regler för att möjliggöra lokala inköp i upphandling. På gång! 

• Vi har bra kollektivtrafik – Behöver uppmärksammas och marknadsföras. 
 

HÅLLBART RIMFORSA är en löst sammansatt, partipolitiskt och religiöst oberoende grupp 
som vill verka i Omställningsrörelsens anda. Vi kommer att träffas sista tisdagen i varje månad. 
Nästa möte är den 24 februari kl 19.00, då vi träffas i bankens mötesrum. 

 
 


