
Idéer för framtiden  
 

Om 5 år har vi ... 
 
Kommunikationer 

• större vägnät, tätare tågförbindelser ,speceillt över länsgränsen, och sjötransporter 
• lägre tågpriser och möjlighet att ta med cykel på tåget 
• bilpendlandet har minskat till förmån för tåg-och busspendling 
• ett samåkningssystem för att lösa vardagens förflyttningar 
• bilpool 
• cykelvägar och fler gångbanor 
• möjlighet att tanka biogas och el vid mackar i våra tätorter och större byar 

 
Mat, odling, återvinning 

• bättre möjligheter till återvinning, t.ex. källsortering vid soprummen 
• möjlighet att kompostera för de som bor i hyreslägenheter; kommunal kompost 
• utvecklat möjligheter till miljövänlig avloppshantering 
• gemensamma odlingslotter och / eller möjlighet att odla själv i liten skala 
• lokala KRAV-odlare som handlar med lokalbefolkningen (grönsaker, potatis, ägg mm) 
• större andel lokalt producerad mat på ICA 
• bra möjlighet till förvaring av lokalproducerad / egenproducerad mat 
• en bytesmarknad för varor och tjänster, och en second handbutik 
• ordnat klädbytardagar 

 
Energi, byggnation 

• solceller på både offentliga och privatat byggnader. Vi har blivit nettoproducenter 
• vindkraft, fjärrvärme och värmeverk 
• mer vedeldning 
• större andel lokalt producerad energi och blivit oberoende av det nationella el-och telenäten 
• stöd för klimatsmartare byggande vid både offentligt och privat byggnation 
• räddat de stugor som finns kvar  (Hur har vi gjort det?) 
• seniorboende 

 
Mötesplatser, samverkan, värderingar 

• närmiljön i samhället grönskar, och Rimforsa torg har blivit en populär samlingsplats 
• flera naturliga mötesplatser finns både i samhällens centrum och inomhus 
• ett attraktivt Åsundens strand har ställts i ordning 
• börjat arbeta för att få igång lokal valuta 
• börjat dra undan investeringar från oljeindustrin och transnationella företag 
• längre semestrar 
• fler hantverkare och fler föreningar 
• tydligare andligt perspektiv på livet 
• lärt oss att vara rädda om varandra och stödja varandra 
• ett gott samarbete med kommunen och med föreningar i samhället 
• flera engagerade barn och ungdomar med i vårt nätverk och de har börjat uppskatta och 

förstå naturens värde 
• fler personer i kommunen har blivit producenter, andelen människor som endast konsumerar 

har minskat. 
 


