
Anteckningar från framtidsfesten 2019 
Onsdag 20 nov kl 18-21, i konferenslokalen vid Coompanion. 

Ett tjugotal personer deltog. Ankie från Naturskyddsföreningen Örebro län och Cecilia från Örebro 
läns bildningsförbund var moderatorer under kvällen.  

 

Upplägg och medverkande under kvällen: 

Isabel Suarez på Coompanion Mälardalen hälsade alla välkommen.  

Cecilia Lönn Elgstrand & Ankie Rauséus tog över med en kort info om ROS-nätverket (Regional 
Omställning i Samverkan) och 
folkbildningens roll och möjligheter i 
länets omställningsarbete. 

Presentationsrunda med namn, 
organisation och ”Vad är din relation till 
Framtidsveckan?” 
 

Vegetarisk soppa med hembakat bröd 
och röror serverades. 
 

 

Erika Lindblom berättade om länets Framtidsvecka 2019 och sina erfarenheter & tankar från året. 

Jonas Ohlsson & Lotta Lemte visade en kort film och berättade om Extintion Rebellion. Det är en 
global rörelse som bildades för ett år sedan och som nu spritts över hela världen, även i Örebro.  

Katarina Strandahl berättade om Klimatnätverket och nästa globala klimatmarsch den 29/11.  

Kerstin Hennerdahl presenterade sin nyutgivna barnbok om klimatet, ”Miris klimathjältar”. 

Ylva Gullberg från Region Örebro län berättade om vad energikontoret gör, och om solel. 

Hanna Ryman från  Örebro kommun berättade om det 
hållbarhetsprogram som är ute på remiss. De ordnar öppna 
remisskonferenser: onsdag 11/12, kl. 13–16 alternativt 18–
21, torsdag 12/12, kl. 9–12. Mer info och föranmälan sker via 
länken.  

 

Paus med klimatsång (text nedan) och gruppindelning 
 
People gonna rise like the water,  
we gonna face this crises now. 
I hear the voice of my great granddaughter,  
singing climate justice now.  
 

https://malardalen.coompanion.se/
http://%C3%B6rebrol%C3%A4n.omst%C3%A4llning.net/
https://olbf.nu/
http://orebrolan.framtidsveckan.net/
https://www.extinctionrebellion.se/
https://www.facebook.com/XROrebro/
https://orebrolan.naturskyddsforeningen.se/klimat/
https://orebrolan.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/112/2019/11/Klimatmarsch-29nov2019.pdf
https://www.akademibokhandeln.se/bok/miris-klimathjaltar-aventyret-borjar/9789197909747/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Energi-klimat-och-miljo1/
https://www.orebro.se/kommun--politik/demokrati-dialog--paverkan/medborgardialog/pagaende/2019-09-27-tyck-till-om-vad-som-ar-en-hallbar-samhallsutveckling-for-orebro.html
https://www.orebro.se/download/18.49086b8a16e7335d883b0b/1574325103213/H%C3%A5llbarhetsprogrammets%20remisskonferenser%2011-12%20december%20Program%20med%20anm%C3%A4lningsl%C3%A4nkar.pdf


Grupparbeten: Vad ska hända nästa år? 

1. Vad vill vi se ska hända som sätter hållbarhetsfrågorna på agendan 2020?  
 
- Uppvaknande, att fler inser allvaret 
- Ökad medvetenhet 
- Att våra politiker vågar agera, utlyser klimatnödläge (i konsensus) 
- Koldioxidbudget 
- Koldioxidransoneringskort. Lotta & Malin 
- Hyttdreva klimatcenter. Erik/SHOIF 
- Stänga/begränsa Örebro flygplats 
- Klimatmånad/framtidsmånad  
- Länets matproduktion 

prioriteras. 
- Info & kunskap till 

medborgarna. 
- Regenerativa jordbruk blir 

norm. 
- All byggnation har solceller 

(eller gröna tak). 
- Problematiken med 

ekonomisk tillväxt 
uppmärksammas. 

- Inspirationsträffar som visar 
livsstilsalternativ. 

- Öka folks förståelse för hur samhällsförändring sker, politisk strategi. 

 

2. Hur ska vi göra för att det sker? 
 
- Träffas, vara tillsammans. Ge varandra energi & hopp. 
- Nå barnen, både i förskola, skola. 
- Ordna rådslag. 
- Skapa visioner bortom tillväxt. 
- Jobba för att alla kommuner ska ta 

emot medborgarförslag.  
- Civil olydnad, samordna rörelsen. 
- Degrowth. Bjuda in KTH att berätta 

om resultatet av sin forskning; tillväxt 
bortom BNP. 

- Få företag att satsa på deltidstjänster. 
- Tidsminskningssamtal istället för 

lönesamtal. 
- Få folk att våga gå utanför sin bekväma zon.  
- Boka en Rebell, boka Extinction Talk. 
- Lär känna någon som gjort den förändring du själv vill göra. 
- Visa med handling, inte bara ord.  

 



 
3. Vad vill jag engagera mig i att göra? 

 
- Göra skogen levande.  
- Gå ut i skolorna. Kerstin 
- Bygga flera mötesplatser, dela erfarenheter. 
- Skriva insändare. 
- Starta kooperativ bygdetjänst, med startplats 

Kvinnerstatorp. Kurt & Maria 
- Driva att bussar ska ha cykelhållare. Malin, 

Lisbet 
- Fortsätta med civil olydnad. Pia 
- Fortsätta vara gott föredöme med vår hållbara gård. Marita 
- Sprida info, självhushåll, inspirera andra. Erik 
- Fortsätta hjälpa andra som vill starta företag/verksamhet som bryr sig om människor & 

miljö. Isabel 
- Missionera utifrån egna erfarenheter som ekolantbrukare. Bo 
- Ordna workshops/samtalsgrupper kring livsstil. Erika 
- Bjuda in Bortom BNP-forskarna. Ylva 
- Fortsätta mobiliseringen av XR i regionen. Hålla föreläsningar. Jonas 
- Upprätta en kunskapsbank, X kan föreläsa om Y. Ewa  

 

 
 
Kontakta oss gärna: 

Bo & Marita Haraldsson – Driver ekolantbruket Storgården i Fellingsbro. De har klimatanpassat sin 
verksamhet och tar gärna emot studiebesök. E-post: marita.haraldsson@gmail.com 

Jonas Ohlsson – XR erbjuder föreläsningar (kostnadsfritt?) om klimatet. E-post: xrorebro@gmail.com 

Kerstin Hennerdahl - Kommer gärna ut till skolor och samtalar utifrån sin barnbok om klimatet.  
E-post: info@heartmind.se 

 

 

 
Stort tack till alla som kom! 
Det känns gott att få träffa er och höra ert 
engagemang och tankar inför det 
fortsatta omställningsarbetet, både det 
egna och inom ROS. 

 

/Hälsar ROS-nätverket 

Foton och anteckningar är gjorda av Ankie Rauséus 
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