
Minnesanteckningar Hållbart Rimforsa 2016-01-26 
2016-01-26 träffades vår grupp för att prata om hur vi ser på framtiden nu efter Parismötet, och 
för att planera vårens program. 

Efter klimatmötet - farhågor och förhoppningar. De flesta av oss är försiktigt optimistiska, delvis 
därför att vi väljer att vara det! 

Sen pratade vi om vilka visioner vi har. Ska vi försöka åstadkomma en förändring behöver vi 
veta vart vi vill komma! Det här har vi gjort förut på Hållbart Rimforsa, men den här gången var vi 
så konkreta i kunde. Följande kan vi ju faktiskt ta itu med: 

• mer närproducerade varor på Melkers (ICA) 

• få igång en dialog med lantbruk i trakten, med LRF. Hur tänker man där när det gäller 
hållbarhet och ett fossilfritt samhälle mm? 

• vi fortsätter och utvidgar torghandeln (under sommarhalvåret). Arenagårdar nämndes (Kan 
någon komplettera med vad det är? Jag minns inte riktigt) 

• bytesbod / lånebod / plats där man kan /kan få hjälp att/ reparera, t.ex. cyklar 

På gång och planering 

• Studiecirkeln Vilda, ätbara växter kommer att starta v. 5. Intresserade? Hör av er till Birgitta. 

• Vi kommer att söka pengar för att kunna visa filmen This Changes Everything, baserad på 
Naomi Kleins bok med samma namn. Filmen har fått varierad kritik, men vi enades om att 
den ger en möjlighet att prata om klimatfrågor, och att få hopp och inspiration. Kör vi filmen 
kommer vi att ordna kafé med samtal och tips alldeles efter föreställningen. (Pengarna 
kommer vi att söka direkt från Kinda Ydre Sparbanks sponsorsprogram, inte från 
Jubileumsfonden. Vi har inget bankkonto och därför går det inte att söka pengar den vägen.) 

• I Norrköping kommer man att anordna en Framtidsvecka 20 - 27 april. Program kommer. En 
serie föreläsningar med temat hållbarhet har redan börjat. Följande föreläsningar återstår: 

25 februari 16.00, Om hållbar social utveckning, PHd Merlina Missimer (på engelska) 

10 mars 16.00 Om ekologisk hållbar utveckling, Sten Bergström klimatexpert från SMHI 

Föreläsningarna hålls på Cnema (vid Visualiseringscetrum). Anmälan en vecka innan. Tid för 
samtal efter föreläsningen. 

• Detaljplanen för Rimforsa. Hur tänker man sig Rimforsa torg? Hur planerar man för cykel-och 
gångvägar? Vi räknar med att få hit Mattias Nilsson, från Kinda kommun en tisdag i vår för 
samtal. 

• Förslag på föreläsare har också kommit in. Sara Bäckmo driver Skillnadens trädgård, David 
Appelgren står bakom Matfusket. Hör gärna av er om önskad föreläsare. (Sen måste förstås 
ersättningsfrågan lösas också) 

• Dessutom kommer vi att ha ett par kvällar runt boken Ägodela, utgiven av SNF. 

Programmet är alltså inte klart än. En del kontakter måste tas först, men ungefär så här ser det 
ut. 

Februari:  Ev om detaljplanen för Rimforsa / alt. föreläsare 
Mars:                   -   "   - 
April:       Ägodela 
Maj:         Ägodela 
	

Maj-Lis	


