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Verksamheter/funktioner man kan tänka sig i boendet
1. sova
2. laga mat, diska
3. äta
4. fika
5. umgås
6. se på TV
7. duscha/bada
8. bastu
9. tvätta
10. sy
11. fixa - verkstad för trä, metall, el
12. odla
13. förvara mat (bl a jordkällare)
14. utomhus - sola, fika
15. förvara cykel, trädgårdsmöbler etc
16. kretsloppsverksamhet - slam från toa
17. yrkesverksamhet - dator, praktiskt 
18. bilpool

Vilka gemensamma funktioner?
Meditationshus, växthus, trädgård, bastu, bibliotek/studielokal, kreativitetsverkstad, matsal och 
större kök.

En del funktioner kan vara gemensamma för oss som flyttar in i ett nybygge och folk som redan bor
i området. Vi kan i och med det tillföra nya funktioner till redan bebyggda områden, gärna sådant 
som det är brist på i det området. Kan vara praktiska saker men fr a socialt. Idealet är om det 
fungerar som i Stjärnsund där nyinflyttade och de som bor där sedan tidigare kan få en gemenskap.

Vid träffen med stadsplanekontoret frågade vi om det finns någon i kommunen som sysslar med 
sociala frågor på det viset. Nej, det skulle möjligen vara folkhälsorådet men deras frågor är nog på 
andra områden. Det är ändå en viktig pusselbit i vårt koncept och Bernt tar kontakt med 
kommunledningen för att få en diskussion om vad vi kan göra och förståelse för social hållbarhet.

Troligen är de flesta av oss intresserade av odling i någon form. Med Stens öppna byggsystem går 
det att bygga på befintliga hus en eller ett par våningar och sedan ha odling på taken.

Egen bilpool? Om det är något som vore ekonomi i att dela med andra så vore det bil(ar). Kan man 
tänka sig samarbete med Falu bilpool men kanske att en bil är stationerad där vi har vårt boende? 

Bygga en del hus själv?

Det går ofta att komma över gamla knuttimrade hus billigt och flytta dem. Vi skulle själva kunna 
plocka ner och sätta upp sådana, som komplement till de hus vi bygger med modulsystem. Det 
skulle inte behöva bli dyrt. Vi vet inte idag vilken arbetsinsats som kan krävas för bygge med öppna
byggsystem, kanske gfår det att välja vad vi vill göra själva och vad vi ska leja för.



Arbetsinsats och utbyte av tjänster

Bl a sådana husbyggen skulle aktualisera frågan om hur vi byter tjänster med varandra. Kan den 
som bygger få andra förmåner? Allmänt förutsätter nog idén om hållbart byggande och boende att 
vi som bor där har bara kanske 50% lönearbete, en stor del av övrig tid arbetar vi för det 
gemensamma boendet. Det är också ett sätt att förbereda sig för försämrad arbetsmarknad där det 
blir allt svårare att få lönearbete. 

Om vårt boende ska vara långsiktigt hållbart måste vi fundera över kretslopp av näring och egen 
energiförsörjning, kanske rening av gråvatten som kan återanvändas till t ex tvätt. Kommer det att 
vara system som sköter sig själva? Förmodligen inte helt och då måste några av oss vara 
engagerade. Egen odling kräver också arbetsinsatser. Det gäller konventionell trädgårdsodling men 
också skogsträdgårdar. Och djurhållning kräver att vi är ett antal personer som kan turas om för att 
inte bli helt uppbundna i tid. 

Behöver vi ett system för byte av tjänster? Rönnelid nämnde på vårt möte förra året att mycket 
bygger på ömsesidigt förtroende, man hjälper varandra och arbetar med det gemensamma. 
Succvessivt bygger man upp ett förtroendekapital. Ska man börja räkna alla arbetsinsatser i poäng 
eller lokal valuta blir det ett felaktigt tänkande och förtroendekapitalet riskerar att slås sönder. 

De tomter vi diskuterat

Vi gick igenom de tomter som tidigare diskuterats. 

Om det går att köpa loss Rottneby vore det bra. Ett bra läge inte för långt från stan, möjlighet att 
odla. Finns en poäng i att det ligger i anslutning till en handelsträdgård? 

Om det går att bygga i anslutning till den bebyggelse som finns idag i Aspeboda vore det nog bra. 
Det är en vacker dalgång. Frågetecken för allmänna kommunikationerna. 

Högbo är ännu närmare centrum av Falun men tomterna som det eventuellt skulle gå att bygga på 
ligger inte så kul, ner mot vägen som fortsätter mot Skuggarvet. 

Bojsenburg? Vi undrar om det verkligen finns utrymme för odling där. Vi måste nog diskutera med 
bl a Kopparstaden. 

Det gäller också ett område vid Kungsgårdsvägen (Hälsinggården) som Kopparstaden äger.

Lindsberg har haft mycket att göra och ännu inte haft tid att ta emot oss men vi gör ett nytt försök. 

 Joakim håller kontakt med dem.

Studiebesök på intressanta ställen

När vi kommit en bit på väg dyker det säkert upp flera intressanta frågor som de som startat före oss
redan kan ha bra svar på. Det kan vara både sociala och tekniska frågor, frågor om hur de löser 
ekonomin, kanske bidrag som går att söka. Bernt ska ändå till Skattungbyn. Där finns Jens 
Andersen, en kille som levt med komplett självförsörjning. Vilka erfarenheter har han av det? I 
Värmland, Ängsbacka i Molkom, det är ett ställe med kursverksamhet och mycket erfarenhet. 
Skulle kunna vara intressant utflyktsmål framåt sommaren. Sedan finns en gård i Sörmland där ett 
gäng från Stockholm försöker idka jord- och skogsbruk och djurhållning med hållbarhetsperspektiv.
Stephen Hinton och David Jonstad tror jag är inblandade där. Utflyktsmål? Om inte annat kan vi 
kanske få tips om utflyktsmål av Stephen Hinton. 

 Bernt försöker få träff med Jens Andersen och kolla om de har någon bra föreläsare om 
odling.



Seminarium på biblioteket

Hur ska vi få till ett spännande utåtriktat seminarium på stadsbiblioteket? Johanna Björklund som 
Bernt föreslagit kan inte förrän i höst. Ska vi bjuda in henne till hösten och ha ett delvis annat tema 
nu i vår? Någon från Skattungbyn som kan tala om odling? Eller Stjärnsund? Mats Rönnelid kan 
tala om erfarenheter av ekologiskt byggande och ekobyar. Stephen Hinton vet mycket om vad som 
görs i omställningsrörelsen i Sverige och skulle kanske kunna berätta om sådant som är av intresse 
för oss. Pella Thiel från omställningsrörelsen är en ännu roligare föreläsare. Finns synpunkter och 
idéer? När det klarnat med hur kommunens förvaltning av stadsodling ska organiseras tar vi kontakt
med den, kanske kan vi få ekonomisk draghjälp för att bjuda in föreläsare.

Förtätning av Faluns tätort

Falu kommun har förtätning av tätorten som mål. Om vi kan erbjuda ett system där befintlig 
bebyggelse går att bygga på eller komplettera borde det vara av intresse för kommunen - det är 
byggande som inte kräver dragning av ny va eller el plus att vi kan tillföra sociala kvalitéer. 

 Bernt tar kontakt med Richard Holmqvist i kommunledningen. 

 Bernt tar också kontakt med Kopparstadens vd Pernilla Wiberg om en träff för att diskutera 
sådana lösningar kopplade till givna tomter/platser. 
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