
Verksamhetsberättelse Omställning Falun 2016

Nationell omställningskonferens 23-25 september på Främby udde

År 2016 har för Omställning 
Falun präglats av arbete med
den nationella omställnings-
konferensen på Främby udde
23-25/9. Under 2015 års 
konferens fick vi frågan om 
vi var villiga att arrangera 
2016 års konferens med 
årsmöte för nationella 
omställningsnätverket och 
seminarier med anknytning 
till ett hållbart samhälle och 
omställningsrörelsens arbete.
Ett önskemål från styrelsen 
var att en arbetsgrupp med 
deltagare från olika 
föreningar i Falun och från 
andra håll skulle arbeta med 
förberdelserna. 

Vårt eget tilläggssyfte var att
en nationell konferens skulle
placera omställningsfrågorna
på den offentliga 
dagordningen i Falun.

För att gå i land med arrangemanget behövde Omställning Falun, tidigare ett nätverk utan styrelse, 
bilda en förening. Då kunde vi ta emot bidrag, deltagaravgifter m m och sedan stå för alla kostnader.
Vi bildade en interimsstyrelse som hade fyra möten, hade ett konstituerande möte då föreningen 
formellt bildades (10/4) och vi valde en styrelse (fyra möten under året). 

Andra förberedelser inför konferensen var att ragga föredragshållare, bland annat kontakter med 
Carl-Johan Kleberg, tidigare ställföreträdande direktör och utredningschef på Statens Kulturråd, och
Mikael Schultz, kulturdepartementet. Diskussionerna krävde en resa till Stockholm. Vi hade ett 
möte i Leksand med Ronny Svensson inför medverkan konferensen och möte med representanter 
för bandet The Merit, om spelning och deras arbete med hållbarhetsfrågor.

Inför konferensen hade vi kontakter med Främby udde om konferensupplägg, mat, boende m m. Vi 
hade också en presskonferens på Främby udde.



Konferensen hade två teman, Kultur som grund för hållbar utveckling och Stärk det civila 
lokalsamhället. Konferensen finns utförligt redovisad på vår webbplats.

Hur gick det? Vi hade totalt 60 deltagare där alla inte var med på allt men bägge temana hade 
ganska fullsatta rum (totalt 44 respektive 36). Både den avslutande diskussionen och inlämnade 
utvärderingspapper var överlag positiva. Men de lokala nyhetsmedierna uteblev helt – ingen 
offentlighet. En ambition var att göra deltagandet billigt, fr a för dem som rest långt. Det lyckades 
inte och troligen hade vi fått flera deltagare med lägre kostnad.

Bakom kulisserna var det sämre ställt. Arbetsgruppen visade sig bestå av folk som hade mängder av
andra åtaganden, gruppen fungerade inte alls. Styrelsen för Omställning Falun skulle inte behöva 
arbeta med konferensen, därmed blev det få som fick göra allt. De ekonomiska relationerna med 
Främby udde var röriga och irriterade. Föreningens ekonomi visar ett litet överskott. 

Hållbart boende

Sedan slutet av 2013 har vi haft en grupp som i cirkelform, med allmänna möten m m arbetat för att
skapa ett hållbart boende, kombinerat med aktiviteter som odling, verkstäder för reparation etc. 
Gruppen har haft 13 möten under året och dessutom ett antal besök på fastigheter som kunde vara 
av intresse för oss.

Tidigare år har vi lagt ner mycket möda på Rottneby herrgård. Här tänkte vi oss nya bostäder, 
herrgården som ett centrum för hållbarhetsutbildning i samarbete med kommunaka skolor och 
högskolan, verkstäder och odling. Det fanns bland politiker tankar på att expropriera fastigheten 
som vansköttes av ägaren, med ständiga inbrott och stölder av mycket av det som var av 
kulturhistoriskt värde. I början av 2016 blev det klart att kommunen inte vill lägga några pengar på 
expropriation av Rottneby och vi gav upp den tanken. Gruppen har fortsatt leta andra platser.

Byte av studieförbund

Vi upplevde inte att vi fick någon förståelse för hållbarhetsfrågor i vårt tidigare studieförbund, 
Studiefrämjandet. Vi hade möten med flera andra studieförbund och stannade för NBV som tidigare
fungerat bra när HåFFA-festivalerna arrangerats på Lilltorpet.

          Studieresa till Stjärnsund

Vi arrangerade en studieresa till Stjärnsund för 
att se på Puttmyra skogsträdgårdsodling och 
mångfaldsträdgården 12 juni. Vi tittade också på
”tiny houses”, boenden på hjul, utekök med 
rocket stoves m m. 20 personer deltog. 

Medborgarförslag Falun cykelstad!

Bara enskilda kommuninvånare kan lämna in medborgarförslag. Några av oss i Omställning Falun 
har lämnat in ett medborgarförslag, Falun cykelstad! Falun har goda förutsättningar, framför allt 
inom cykelsport. Men cyklande borde lyftas allmänt och underlättas i vardagscykling. 
Kommunfullmäktige har antagit en ganska ambitiös cykelplan men när finansieringen uteblir år 
efter år kommer det att ta mycket lång tid innan den blir verklighet. I samband med 
medborgarförslaget har vi haft ett stort antal egna möten, också med tjänstemän på kommunen. 
Förslaget ska komma upp i kommunstyrelse och eventuellt kommunfullmäktige i mars 2017.



Samarbeten med andra föreningar 

Hållbar höst. I början av hösten 2016 var vi en
rad föreningar som gjorde en gemensam annons
för den långa rad arrangemang vi enskilt eller 
tillsammans skulle arrangera. Annonsen hade 
rubriken Hållbar höst. Här deltog 
Naturskyddsföreningen, FN-föreningen, 
HåFFA, The Merit, NBV och Studiefrämjandet.
En baktanke var att försöka få igång ett mer 
kontinuerligt samarbete mellan lokala 
föreningar i linje med det som diskuterades på 
omställningskonferensen. 

”Efter Paris” möte med Jordens vänner på 
Färnebo folkhögskola 23/1

Kulturen som fredskraft. Samarbete med Falu
FN-förening inför ett heldagsseminarium 
Kulturen som fredskraft med deltagande av 
teatergrupper, Unsecorådet m fl. Gamla 
Elverket 29/10. Affisch – se nedan.

Lokalekonomidag. Deltagande i 
lokalekonomidag på Stjärnsund, Permakultur 
 Stjärnsund och Hela Sverige ska leva! 20/11.

       Styrelsen

Styrelsen har haft fyra möten under året. Två 
ledamöter har hoppat av under året, kassören 
inför konferensen och senare en annan ledamot.

Styrelsens sammansättning vid årets slut

Anna Fält

Bernt Lindberg, ordf

Jimmy Mattsson

Kent Vickström

Lina Sofia Lundin

Maj Ardesjö

Sven-Erik Olsson 
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