
Verksamhetsplan för Omställning Falun år 2017
Uppföljning av omställningskonferensen. Den hade två teman, kultur som grund för hållbar 
utveckling och stärk det civila lokalsamhället. Bägge temana går att utveckla, på egen hand, 
tillsammans med folk som deltog, med andra föreningar, kanske teatergrupper. I februari 2018 blir 
det ett stort fyradagars kulturmöte i Eskilstuna, Folk och kultur. Det ska handla om hur kultur kan 
spridas i hela landet, om en ny kulturpolitik och vad deltagarna gör den till. Det är fritt fram att 
komma med egna arrangemang under de här dagarna. Förslag ska skickas in till arrangörerna i 
förväg.

Hållbart boende. Gruppen fortsätter och kan eventuellt skapa ett – sedan 2013 diskuterat – hållbart
boende under året. Gruppen drivs i cirkelform och den planerar under året ett par studieresor till 
olika ekobyar. Går det att ta upp planerna på ett hållbarhetscentrum igen, det som föll med 
kommunens ovilja att satsa på Rottneby? Ett sådant centrum skulle vara en plats för stöd till 
kommunens skolor i frågor om hållbart samhälle, en plats där vi i omställningsnätverket också kan 
möta folk från Högskolan Dalarna och andra forskare och utbildare. 

Engagemang i Falun cykelstad!

Samarbete mellan lokala föreningar i olika aktiviteter, delvis som en fortsättning på 
samarrangemanget ”Hållbar höst” förra hösten. I all enkelhet gjorde ett antal organisationer en 
gemensam annons för en rad hållbarhetsevenemang. Flera än de som deltog där borde kunna finnas 
med, kanske efter modell från Hedemorakultur. 

Kontakter och samarbete med andra lokala omställningsgrupper. I Dalarna är det inte så gott 
om aktiviteter, Omställning Järbo är nog det närmaste. I Gävle finns omställningsverksamhet. Vi 
skulle kunna hämta stöd på lokal, regional och nationell nivå inom omställningsrörelsen. Platser 
med intressanta aktiviteter att knyta an till är också Stjärnsund och Skattungbyn.

Kan vi ha mer reguljär mötesverksamhet så att nätverkets deltagare känner att de är en del av ett 
nätverk? Det skulle kräva lite kreativ tankemöda och att vi planerar träffar långt i förväg. Kanske 
två möten på våren (inklusive årsmötet), två på hösten? Bäst vore om vi kunde göra klart 
höstprogrammet redan på våren och gå ut med det i god tid. 
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