
Att bygga hållbara medskapande lokalsamhällen i samarbete mellan stad och landsbygd. 
Studieresan arrangeras av First to Know, Eko Agroforestry Center och Bygga & Bo i Natur – innovationsverkstad i samverkan 

 

 

Inbjudan till studieresa i Nordöstra Göteborgs stad och land 

- Vi besöker och tar del av det nya lokala som växer och gror 

 

Dag 10:e alt 11:e juni – beroende på väder. 

 

Tid. 9.00 – 15.30  

Arrangemanget genomförs med corona-säkrat 

upplägg med social distans och huvudsakligen 

utomhus. Om fler än tio deltagare delar vi upp oss i 

mindre grupper. I grupperna håller vi god distans. 

 

Vi samlas kl 8.00 på P-platsen Mammons tempel  

(Kungahälla center) och åker i karavan för att hitta 

rätt. 

 

Anmälan till Gunilla Almered Olsson senast 7 juni 

E-post: almered.gunilla@gmail.com 

OBS! Begränsat deltagarantal – först till kvarn… 

 

Fika och lunch 

Ta med egen termos och matsäck för fm fika. 

Lunch – troligen på Skog & Spis Gunnilse 

Anmäl om du vill ha specialkost, laktosfri, mjölkfri, fri 

från nötter eller annat. 

Frågor  

Kontakta Gunilla telefon: 073-091 49 17 

 

Prel. Program 

8.15   Avresa 

9.00   Presentation av dagen – Dan Melander 
          Presentation av Hållbara Hammarkullen med Lokal 
          ekonomisk analys  

10.00 Fm fika och Guidning på det nya naturbrukscentrat 
på Angereds gård. 

11.00 Besök och Guidning på Eko Agroforestry Center i 
Linnarhult 

12.10 Besök på Bygga & Bo i Natur – innovationsverkstad 
Gunnilse. 

12.30 Lunch Skog & Spis Gunnilse 

13.45 Presentation Bergum Gunnilse Utveckling 

14.40 Besök på Alzoubi farm och Bergums Mellangård 

15.30 ca Återfärd. 
 

En studieresa i lokala hållbarheter 

I samband med corona-krisen blir 

samhällets sårbarhet synlig. Betydelsen av 

det medskapande lokalsamhället ökar och 

behovet av att utveckla lokal produktion 

och ekonomier för att säkra en hållbar 

samhällsutveckling. 

Samarbete kring hållbarhetsarbetet har 

börjat få fart i nordöstra Göteborg lokalt 

trots många hinder. Resan går till ett antal 

initiativ och projekt där människor 

tillsammans och i nya former söker vägar 

lokalt för att bygga hållbara lokalsamhällen.   

Genom resan vill vi öka kunskapen om 

deras arbete, förmedla inspiration och 

också vidga vårt eget kontaktnät. Vi vill 

med denna resa informera om och föra 

dialog om samarbete åren framöver i det 

nödvändiga lärandet inom olika områden 

för medskapande lokalsamhällen.  

 

Något om innehållet under dagen: 

• Ny samverkan mellan stad och land. 

• Hållbara Hammarkullen 

• Lokal ekonomisk analys 

• Ny Naturbruksfilial för lokal utveckling 

• Modellodling för ny lokal produktion 

• Eco Agroforestry Center Linnarhult 

• Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad 

• Lärje naturturism 

• Bergum Gunnilse Utveckling 

• Stadsnära nyodlingar Bergum 

• m.m. 
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