


Varför gör vi det här?

I offentlig debatt framstår omställning till ett 
hållbart samhälle som en ganska oviktig fråga. 
Med lite ny teknik och lite kampanjer som får folk 
att ändra beteende fixar sig allt. Få debattörer 
verkar ha tagit in att vi behöver flera jordklot om 
alla i världen levde som vi svenskar idag.

Omställningen är i grunden en kulturfråga. Vi 
lever i en extremt materialistisk tid med en 
konsumtionskultur där vi värderar varann utifrån 
pengar och prylar. Vi lever också i ett samhälle där
både offentliga organ och företag har tillväxt som 
ett överordnat mål. I en bra engelsk rapport talar 
man om hur vi människor har olika inriktning. En 
del ser sådana yttre värden som det viktiga. En 
motsats är att betona inre värden, personlig 
utveckling känslomässigt och intellektuellt, 
mellanmänskliga sammanhang etc. En livsstil med 
yttre värden som ledstjärna leder till en hög 
konsumtion som tär på både människor och på 
jordens resurser. Ett mål är därför en ny kultur där 
vi tillsammans skapar mänskliga värden som 
premierar sociala kvalitéer och naturvärden istället 
för dagens konsumtionskultur.

Kultur som grund för omställning till ett hållbart 
samhälle blir konferensens huvudtema.

Stärk det civila lokalsamhället. Omställning 
handlar inte minst om social hållbarhet. Vi har ett 
samhälle som knakar i fogarna med ökade 
ekonomiska klyftor, ökat oprovocerat våld, psykisk
ohälsa, hårdare motsättningar och ovilja till dialog.
Men omställningsfrågorna utgör inte en självklar 
fråga i det offentliga rummet och inte i varje 
invånares dagliga diskussioner, trots det akuta 
läget. Även ideella grupper arbetar ofta var och en 
på sin kant.

Ska vi kunna skapa ett annorlunda hållbart 
samhälle gäller det att en så stor del av samhällets 
invånare som möjligt är engagerade i saken och 
kan enas om gemensamma mål och 
handlingslinjer. Då måste det kännas som vårt 
gemensamma samhälle där vi solidariskt kommer 
fram till lösningar på de stora utmaningar vi står 
inför. I stor utsträckning är det en demokratifråga –
vid stora samhällsförändringar måste huvuddelen 
av befolkningen veta vad det handlar om och 
kunna ta ställning i en rad värdeladdade frågor.

Ett väl fungerande civilsamhälle, med många 
invånare som engagerar sig, är en viktig grund för 

ett lyckat omställningsarbete. Detta blir det andra 
temat för konferensen.

Hur stärker vi omställningsarbetet i Sverige? 

Vi är många som vill ställa om och på olika sätt tar 
initiativ till ett samhälle med mer välfärd inom 
planetens gränser. Kan vi bättre inspirera och stötta
varandra? Hur syns och hörs vi mer? Hur vill du 
bidra?

Omställningsnätverket är en ung förening och vi 
vill gärna vara flera aktiva. Vill du vara en del av 
samordningsgruppen, eller delta i en arbetsgrupp? 
Vill du starta en helt ny nationell arbetsgrupp? 
Passa på att diskutera och hitta likasinnade lördag 
förmiddag!

Nominera till Omställningsnätverkets styrelse 
genom att kontakta valberedningen, Liselott Abel, 
Omställning Falkenberg 
info@sorbynaturhalsogard.se. Du kan även 
nominera dig själv.

Vi som arrangerar

Omställning Falun har 2016 tagit på sig att 
arrangera den årliga omställningskonferensen för 
landets omställningsgrupper den 23-25 september 
2016 i Falun. En rad föreningar samarbetar runt 
förberedelserna, Omställning Falun, Falu 
Miljögrupp, Naturskyddsföreningen i Falun, 
Naturskyddsföreningarna i Dalarna och Gävleborg,
Södra Norrlands OmställningsCentrum (SNOC) 
och Falu FN- förening, detta tillsammans med 
NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. 
Huvudsponsor Falu kommuns hållbarhetsråd.



    Program
Fredag 19.00 Kvällsaktiviteter för nyanlända. Middagsbuffé och mingel. Anna Maris läser haikudikter.

Lördag 9:00-
12:00

9:00 Öppet forum om nationellt samarbete inom Omställningsnätverket.

10:30 Fika

11:00 Omställningsnätverkets årsmöte.

12:00-13:00 Lunch. Pär Allanson presenterar Främby udde och planer på Södra Bergslagens 
hållbarhetscentrum och ett naturum med klimatet som tema. 

13:00-17:00 Tema stärk det civila lokalsamhället

13:00 Välkommen. Bernt Lindberg

13:10 Ronny Svensson, glesbygdsforskare om landsbygdsutveckling, om att få 
resurserna att stanna kvar i bygden, om demokrati och levande lokalsamhälle. 

14:00 Gunilla Meurling, Hållbara Uppsala, om samarbete ideella föreningar – offentliga 
organ i Uppsala.

14:15 Paneldiskussion, Ronny Svensson, Gunilla Meurling, Mikael Vallström (Södra 
Norrlands OmställningsCentrum, Söderhamn), Åsa Ringström (Skattungbyn), Josefin 
Heed (Hela Sverige ska leva!), Eva Janstad (Friteatern), Linnéa Kärvemo 
(Hedemorakultur). Diskussionsledare David Bennett.

15:00 Diskussion i smågrupper, fika under diskussionerna.

16:30 – 17 Gemensam summering.

Upplevelser i Scenkonstellations buss, en person i taget.

18:30-24:00 Tvårätters middagsbuffé. Musik med The Merit som också berättar hur de arbetar med 
hållbarhetsfrågor.

Söndag 9:00-
16:00

Tema kultur som grund för hållbar utveckling

09:00 Konstnärliga uttryck som kan förändra vår kultursyn. Martin Pareto, Ingela 
Edkvist och Gro Oskarson Kindstrand, Folkteatern i Gävleborg åskådliggör och berättar 
om hur de arbetar. Stina Oscarson om hur även den motsträvige kan tänka om.

10:00 Vad har vi upplevt? Korta kommentarer runt de exempel vi sett och hört. En panel 
med regissören Stina Oscarson, Lina Sofia Lundin och andra konstnärer och 
kulturarrangörer diskuterar. Diskussionsledare Anna Maris. 

10:30 Fikapaus

10:50 Varför den här konferensen och vilket behov kan konsten fylla? Liten 
programförklaring. Bernt Lindberg, Omställning Falun.

11:00 Omställning för kulturskapare. Jesaia Lowejko, Omställning Växjö, om en kurs.

11:10 Diskussion i smågrupper

12:00 LUNCH. Pär Allanson presenterar Främby udde.

13:00 Fortsatt diskussion i smågrupper

14:00 Nya internationella kulturmål som tar hänsyn till hållbar utveckling utifrån Unescos 
mångfaldskonvention och utvärderingen ReShaping! Carl-Johan Kleberg (tidigare stf 
direktör och utredningschef på Statens Kulturråd). Bernt Lindberg inleder (deltog från 
konstnärsorganisationernas sida när konventionen kom till). 

14:40 Fika 

15:00-16:00 Hur går vi vidare? Erfarenheter och slutsatser.



Praktiskt

Lokaler

Årsmöte seminarier, luncher, fika och 
festkvällar blir på Främby udde. Här finns 
större och mindre sammanträdeslokaler och 
utrymmen för bokbord, posters, utställningar m
m. Främby udde har också tillgång till ett 
varmbonat tält som rymmer 80 personer.

Resor & boende
Främby är udde är preliminärt bokat för 40 
sängplatser i deras stugor med 
passivhusstandard. Om det av något skäl inte 
skulle fungera med Främby udde för enskilda 
deltagare ger vi tips om vandrarhem och ev 
privat boende.

Deltagarna svarar själva för att boka resor till 
och från Falun. Vi tipsar om lämpliga 
tågförbindelser. 

Bussförbindelser mellan Resecentrum och 
Främby udde är i stort sett obefintliga. Buss 12 
går från Knutpunkten (gå från järnvägen 5 min 
mot centrum) kl 15:05 fredag e m till 
Kabelvägen. Sedan en kilometers gångväg. Det
är enda vettiga (?) förbindelsen den dagen. Vi 
kan ordna biltransporter t ex från tåget fredag 
kväll. Fyll i på anmälningsblanketten. Den som
vill gå de cirka 4,5 kilometrarna längs vattnet 
från centrum – vacker gångväg – kan förstås 
göra det.

Mat

Maten som serveras på Främby udde är så 
långt möjligt ekologisk och närproducerad. 
Middagarna utgörs av förrätt och huvudrätt i 
form av buffé med möjlighet att äta 
vegetariskt.

Priser (inkl moms)
Vi har haft ambitionen att kunna ha fritt inträde
men ännu har vi inte fått en finansiering som 
täcker den kostnaden. Om vi har möjlighet att 
ta bort eller sänka avgiften återkommer vi.

Konferensavgift per dag 350:-, för bägge 
dagarna 700:-. Luncher, för- och 
eftermiddagsfika ingår.

Boende, priser per person: 

Tre personer i fyrbäddsstuga eller fem i 
sexbäddsstuga 401:-/dygn. I priset ingår 
sänglinne, handdukar, slutstädning av stugan, 
och frukostbuffé.

Två personer i fyrbäddsstuga tillägg 175:-/dygn.

Boende i egen stuga tillägg 245:-/dygn.

Mat: Luncher och för- och eftermiddagsfika ingår i 
deltagaravgiften. Middagar kostar 180:-/st.

Bokning senast 9 september

Bokning för deltagande, mat, boende, hämtning vid 
tåget och speciella önskemål görs via NBV:s hemsida 
www.nbv.se/avdelningar/dalarna/var-
verksamhet/omstallningskonferensen-i-falun/. Sedan 
fakturerar NBV varje deltagare. Anmälan är bindande. 

Information & kontakt

En hel del bakgrundsmaterial och praktiska tips läggs ut 
på Omställning Faluns webbplats 
http://  o      m  s      ta  l      lningf  a      lun.wordpress.com  

Frågor Bernt Lindberg, bernt  -      lindberg  @      telia  .      co  m      ,
023-299 12, 070-378 23 36

Främby udde: www.frambyudde.se. Länk för att hitta 
till Främby udde:

http://kartor.eniro.se/m/ZX3Sz
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