
      

Hållbart bende
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 ak-
tiviteter som odling, verkstäder för reparation etc. 
Gruppen har haft 12 möten under året, dessutom ett 
antal besök på fastigheter som kunde vara av intresse 
för oss.
I samarbete med Coompanion i Borlänge har vi 
bildat en ekonomisk förening för att kunna köpa en 
fastighet och skapa ett hållbart boende. Vi satsade 
under sommaren på att köpa en jordbruksfastighet 

i Lugnetreservatet – nära stan, omgiven av skog, 
möjlighet till odling och byggande av flera plusen-
ergihus. Närheten till centrum skulle underlätta för 
besökare. Efter att ha letat runt efter husfabrikanter 
med energieffektiva hus med miljötänk hittade vi 
3Vision med fabriker i Drevsjö och Särna. De husen 
har plusenergistandard och är inte särskilt mycket 
dyrare än andra konventionella hus. Fastighetspriser-
na var extrema just den perioden och vi backade ur. 
Men vid en ny satsning har vi alltså gjort en hel del 
av jobbet.  



Tänk om! Ett evenemang om 
psykisk ohälsa och hållbarhet
Tänk om allt du visste raserades på en dag. Men du 
var för upptagen med annat. The Merit band arrang-
erade ett evenemang på Cozmoz i Borlänge 21 janu-
ari om psykisk ohälsa, hur den hänger ihop med vårt 
samhälle, om miljökatastrofer och vad vi kan göra för 
att försöka nå ett hållbart samhälle. Ett par föreläs-
ningar, bl a om Omställning Falun och vad omställn-
ing handlar om, varvades med visning av The Merits 
musikvideo och en rad artister.

En av föreläsarna var 
Tom Fellman, med 

mångårigt arbete med 
psykiska sjukdomar, 

Han berättade om vilka 
sjukdomar som är van-
liga och hur de hänger 
ihop med dagens tuffa 

samhälle. . Nedan Hanna 
Turi.

The Merit är en grupp från Falun och Borlänge 
engagerad i musik men också i miljö- och hållbar-
hetsfrågor och vårt psykiska mående. En medlem 
i The Merit band är Johan Vallin som också sitter i 
Omställning Faluns styrelse.



Falun är inte någon bra cykelstad!

Falun måste skärpa sig för att vi ska få säkra, trivsam-
ma cykelvägar! Kommunen antog 2014 en cykelplan 
med tre cykelstråk som korsar centrala Falun och en 
del andra planer på förbättringar. Planen är am-
bitiös och innehåller många bra lösningar. Målet är 
att planen ska vara genomförd 2030. Det är mindre 
bra – en del kommuner har redan en standard på 
cykelvägnätet som Falun har som mål 2030. Des-
sutom har politikerna inte skjutit till de pengar som 
enligt beräkningarna behövs för att planen ska vara 
genomförd till 2030. Enligt kommunens beräkningar 
skulle det behövas 7 MKr per år fram till 2030, de 
första åren har det blivit 2,5 MKr. När finansieringen 
uteblir år efter år kommer det att ta mycket lång tid 
innan den blir verklighet. Trots en cykelplan som an-
tagits av kommunfullmäktige går utvecklingen med 
snigelfart. Planering för bilar gör stan otrivsam och 
ohälsosam. Vilka möjligheter finns det inte att göra 
en fin stadskärna!

Medborgarförslag. Bara enskilda kommuninvånare 
kan lämna in medborgarförslag. Några av oss i 
Omställning Falun lämnade in ett medborgarförslag, 
Falun cykelstad! Cyklande borde lyftas allmänt och 
underlättas för den som cyklar till vardags. I sam-
band med medborgarförslaget har vi haft ett stort 
antal egna möten, också med tjänstemän på kom-
munen. Förslaget kom upp i kommunfullmäktige 
i mars 2017. Vi var två stycken som presenterade 
förslaget i bilder och ord och sedan följde en välvillig 
diskussion men inget positivt beslut. Bara (v) stödde 
vårt förslag.

Möten om cykling. Efter årsmötet den 21 mars ar-
rangerade vi ett offentligt möte på Gamla Elverket 
om cykling i Falun. Mattias Westin är en av de tjän-
stemän som arbetat med cykelplanen. Han berät-
tade om planen. En avsikt med mötet var att vi ville 
ha en diskussion om hur vi går vidare för att något 
ska hända i cykelfrågan. Redan på det mötet var det 
tydligt att de nya cykelstråken blir kompromisser 
när bilintressenter trycker på. På Falugatan framför 
Systemet blir det avbrott i stråket för en bilparkering 
(vintertid).

Bristande demokrati. Planering för cykling gick 
bland annat att påverka genom den fördjupade över-
siktsplan för centrala Falun (FÖP) som var ute på 
remiss (och som nu finns på kommunens hemsida i 
en omarbetad version). FÖP-förslaget finns på www.

falun.se/falunväxer. Vi arrangerade ett möte den 
20 april på Gamla Elverket, ”Hur mår demokratin i 
Falun?”. Vi hade tänkt att mötet skulle kunna göra 
ett gemensamt uttalande men deltagarna hade olika 
åsikter och det var inte läge för något gemensamt 
uttalande.

Cykelcruising. Runt 80 cyklister deltog i en cykel-
cruising i slutet av september för att visa att vi vill att 
cyklarna ska få större utrymme i Falun. Där fanns 
barn och pensionärer, hundar, tävlingscyklister och 
dagspendlare. Fyra varv avverkades, från Holmtor-
get, via Östra Hamngatan, över ån och upp Kristin-
egatan, Engelbrektsgatan, ner till Hälsingtorget och 
Gruvgatan tillbaka till Holmtorget. Falu Miljögrupp, 
Jordens vänner, Naturskyddsföreningen i Falun och 
Studiefrämjandet arrangerade cruisingen.



Dalarna Mot Rasism! 
 Vi deltog i planering och fanns på plats i en dem-
onstration mot rasism 1 maj. Ett stort antal organ-
isationer fanns med, både i planering och på plats 
på Gamla Postenparkeringen. Nordiska Motstånd-
srörelsen fick av outgrundlig anledning tillstånd att 

Vad är återbruk?
Vi deltog med en miniutställning på Återbruksfesten på 
Magasinet 18/11. Där visade vi ett antal planscher om 
resurshushållning. 

demonstrera på Stora torget. Vi deltog också i ett 
”förarbete” med att dekorera nazisternas marschväg 
med glada gatumålningar och goda tips. Att mot   
verka rasism handlar i hög grad om social hållbar-
het (kontra motsättningar, fördomar och våld under 
ytan). Demonstrationen var en tydlig markering - vi 
falubor accepterar inte främlingsfientlighet, rasism 
och våld! 



Stadsmiljö – kultur-                            
historia – trafikplanering –                                    
det mesta hänger ihop
Hur förvaltar vi vårt kulturarv? Det kan också vara 
en aspekt av hållbarhet. FN-föreningen i Falun och 
kulturförvaltningen ordnade ett möte med fotout-
ställning på Kulturhuset Tio14 den 22 november kl 
17-20. Svenska Unescorådets generalsekreterare och 
FN-förbundets projekthandläggare för fred, säker-
het och nedrustning deltog. Under ett långt enskilt 
samtal med Unescorådets generalsekreterare kom 
det fram att han är mycket tveksam till kommunens 
behandling av Unescos världsarv (Falu gruva och 
landskapet runt ikring). Det vi fr a diskuterade var 
bygget av Coopvaruhuset vid Gruvrondellen och det 
stora huset längs Gruvgatan där det låg en OKQ8-
mack. Huset byggs i u-form, som ett högt buller-
plank för att det ska bli tillåtet för bostäder. Inget av 
de här byggena harmonierar med världsarvet. Hos 
en del beslutsfattare i kommunen ses den kulturhis-
toriska miljön mest som ett besvärligt hinder.
Mötet var början till kontakter med Föreningen Kul-
tur och Miljö i Falun och Världsarvets vänförening. 
Fortsättning följer under 2018.
En tanke från vår sida är att allt hänger samman, 
trafikplaneringen (med en extrem gräddfil för bilis-
men) inkräktar på stadens trivsel, på den fysiska 
miljön med höga värden på buller och luftförorenin-
gar, på plats för parker och grönstruktur, på avspänt 
gående och cyklande i Faluns tätort. Här tror vi att 
det behövs många krafter som drar åt samma håll. 
 

Samarbeten med andra föreningar 
Vi har samarbetat med Naturskyddsföreningen i Fa-
lun om remissvar på den fördjupade översiktsplanen 
för Faluns tätort och området runt Varpan och om 
Dalarnas åtgärdsprogram för miljömålen. Vi var 
starkt kritiska till många av de tankar som genom-
syrade förslagen.
 
I cykelfrågor har vi haft samarbete med Falu 
Miljögrupp/Jordens vänner och Naturskyddsförenin-
gen i Falun.

Under året har vi inte haft några offentliga möten 
tillsammans med Falu FN-förening, däremot täta 
kontakter och diskussioner om svensk vapenexport, 
militär upprustning och förbud mot kärnvapen. 
Svensk politik på området rimmar illa med ett 
hållbart samhälle. Med ett kärnvapenkrig kommer 

troligen klimatet att kollapsa. Även konventionella 
krig är något av det värsta som kan ske, diskussioner 
om hållbart samhälle blir meningslösa.

Deltagande i möten
Folk och Kultur. Deltagande i möte i Eskilstuna om 
att ordna kultur runt om i landet. Inte så intressant 
för oss.

Klimatmöte. Den 18 ok-
tober deltog vi i ett kli-
matmöte på Främby udde 
med bl a Pär Holmgren, 
meteorolog och numera 
naturskadespecialist hos 
Länsförsäkringar. Den 
rikaste 1% av världens in-

vånare står för hälften av utsläppen av växthusgaser, 
sade han. I över 25 år har forskarvärlden i stort sett 
varit överens om den mänskligt orsakade klimat-
försämringen. Gemensamt försämrar vi för kom-
mande generationer. Det kallas kognitiv dissonans 
– vi gör inte det som vi logiskt inser att vi borde. 

Landsbygdens kommunikationer. Vi deltog i möte 
arrangerat av Hela Sverige ska leva! i Långshyttan 24 
november. Landsbygden har dåliga allmänna kom-
munikationer. Kan samåkning vara en lösning? För 
flyktingar som blir fast på en liten ort som Långshyt-
tan? Nej, det fungerar dåligt. Många från Dalarnas 
landsbygder deltog.

Röda rummet de luxe. Dala-Demokraten firade 
hundra år med en heldag på Liljan i Borlänge den 30 
november. Några genomgående teman handlade om 
invandring, högerextremism, mediernas roll och lite 
om vänsterns kulturpolitik. Ganska mycket av inne-
hållet går att koppla till ett socialt hållbart samhälle, 
de stora brister vi ser idag och möjliga vägar mot 
något bättre.



Mer info om våra aktiviteter på https://omstallningfalun.wordpress.com

 

Remissvar
Länstransportplanen 2018-2029. Vi har lämnat 
synpunkter på Region Dalarnas remiss om läns-
transportplan för 2018-2029. Planen identifierar 
några områden som ganska säkert leder till mins-
kade utsläpp av växthusgaser: satsning på gående, 
cykling och kollektivtrafik, åtgärder som i relation 
till vägbyggen är billiga. Men planförslaget utmynnar 
i att nästan alla pengar går till tre stora projekt som 
har med turismen i dalafjällen att göra, bland annat 
kopplade till den nya flygplatsen i Sälen. Arbetssättet 
är precis det motsatta mot den fyrstegsprincip som 
antagits: att börja med små, billiga åtgärder som kan 
minska behovet av person- och godstransporter och 
ha stor positiv inverkan på klimatet.

Fördjupad översiktsplan för Faluns tätort. Tillsam-
mans med Naturskyddsföreningen i Falun har vi 
mycket metodiskt gått igenom förslaget till fördju-
pad översiktsplan för Faluns tätort och områden 
runt Varpan. Liksom den mer övergripande över-
siktsplanen för Falun och Borlänge är det här plan-
förslaget rörigt och det är svårt att veta vad man ska 
ta ställning till. En översiktsplan är på lite längre sikt 
det viktigaste instrument en kommun har för att stäl-
la om till ett mer hållbart samhälle. Genom att inte 
bygga på åkermark, genom att lokalisera bebyggelse 
längs goda kollektivtrafikstråk, genom att inte bygga 
kategoriområden (t ex villor för sig, hyreshus för sig). 
Det står många bra saker i texten men går inte att 
hitta någon tydlig linje som leder till en omställning 
mot hållbarhet.

Dalarnas åtgärdsprogram för miljömålen. Tillsam-
mans med Naturskyddsföreningen har vi lämnat ett 
remissvar på länsstyrelsens remiss om åtgärdspro-
gram för miljömålen 2018-22. Intressekonflikter 
döljs systematiskt i förslaget. I konflikten mellan 
miljömål och tillväxt ges tillväxten störst tyngd utan 
att det redovisas. Resultatet blir så som det beskrivs 
i remissen: Det enda miljömål som nås är det om 
ozonskiktet och det är inget som Dalarna kan påver-
ka alls. Våra synpunkter: Varken effektivisering eller 
ökad kunskap räcker för att nå målen. Ett åtgärdspro-
gram måste som grund identifiera områden som blir

viktiga i krissituationer, mat på bordet – lokalt 
jordbruk och kretslopp av näring, bräcklig energit-
illförsel. Den viktiga kommunala översiktsplanerin-
gen behöver också arbetas fram på ett mycket mer 
demokratiskt sätt. En nyckel till att nå framgång i 
arbetet med dagens miljömål och FNs hållbarhetsmål 
är en koppling mellan de målen och sociala och kul-
turella frågor. 

Ett tydligt brukarperspektiv är viktigt. 
Bakom vårt remissvar fanns både Naturskydds-
föreningen i Falun och i Dalarna.

Debattartiklar
Ett antal debattartiklar i Dala-Demokraten, någon 
också i Falu-Kuriren, krönikor i Landets Fria Tid-
ning, bl a:

Om vårt behov av flygplatser. En liten rik del av 
befolkningen står för en mycket stor del av resursan-
vändning och utsläpp av växthusgaser, i Sverige och 
globalt. Det döljs ofta – det är ”vi” som ska ändra oss.

Liten DD-debatt med en notorisk klimatförnekare.

Vill Falun bli en attraktiv stad måste politikerna 
tänka grönska och tillgänglighet, DD Debatt 22 april.

Samarbete med
NBV är vårt studieförbund. Under året har vi haft en 
studiecirkel i hållbart boende som löpt under våren. 
Vid årsskiftet 2017-18 fick vi en ny handläggare, Ida 
Svärdström.

Styrelsen
Styrelsen har haft fyra möten under året. 
Styrelsens sammansättning vid årets slut
Anna Fält
Bernt Lindberg, ordf
Jimmy Mattsson
Kent Vickström
Lina Sofia Lundin
Sven-Erik Olsson 


