Genom lokala exempel visar vi att det går att förändra
vårt sätt att leva – att vi kan tackla de stora utmaningarna!

Vi vill samordna regionens omställningsarbete
ROS – Regional Omställning i Samverkan – är ett nätverk av aktörer i Örebro
län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en
regional omställning.
ROS bildades på initiativ av Hela Sverige ska levas länsorganisation,
Länsbygderådet Örebro län. Sedan 2013 har representanter från bland andra
Länsbygderådet Örebro län, Naturskyddsföreningen, Örebro läns bildningsförbund
och Framtiden i Våra Händer samarbetat med offentliga, ideella och privata
aktörer under paraplyet ROS.
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ROS är en del av en global rörelse
ROS-nätverket är del av den globala omställningsrörelse som kallas transitionrörelsen. Läs mer om detta på www.transitionnetwork.org

ROS – Regional Omställning i Samverkan ros.orebrolan@gmail.com

Under Framtidsveckan
visas ett smörgåsbord av
spännande aktiviteter i
länets kommuner.
Du kan också bidra!

Hur använder vi
jordens resurser?

Nu är det dags att
tänka om!

Framtidsveckan startade i Söderhamn
år 2009 och har sedan dess spridit sig
över hela landet. Att ställa om till ett
hållbart samhälle kräver förändringar
inom livets alla områden; hur vi
producerar vår mat och energi, hur vi
reser, bor och bygger. En utmaning och
en möjlighet.

Ibland behöver vi ’synvändor’ för att ändra
vanor och beteenden. Omställningen
är vår tids stora folkbildningsuppgift.
Tillsammans skapar vi ett smörgåsbord
av handlingsalternativ där var och en
finner sin roll.
Tillsammans skapar vi en skönare värld!

Framtidsveckans
temaområden
1.
2.
3.
4.
5.

Hållbar mat
Hållbar energi
Återbruk, kretslopp, cirkulär ekonomi
Konst, kultur, kreativitet
Natur, livskvalitet, meningsfullhet

Naturskyddsföreningen Örebro län orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se
Örebro läns bildningsförbund olbf@folkbildning.net
Framtiden i Våra Händer kansli@framtiden.a.se

orebrolan.framtidsveckan.net

Länsbygderådet i Örebro län

Örebro län

FRAMTIDEN I
VARA HÄNDER

Produktion Anne Helgesson, 0707-13 13 38 Tryck Triotryck 2016

Vi gör det tillsammans!

Länsbygderådet Örebro län orebro@helasverige.se
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Alla välkomnas att medverka och sprida positiva exempel på hur våra samhällen
ställer om till en hållbar framtid. Tillsammans inspirerar vi länets invånare till att
bli medskapare.
Framtidsveckan genomförs i samverkan med kommuner, föreningar, företag,
organisationer, studieförbund, myndigheter, politiska partier och enskilda personer.
Alla behövs!
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Framtidsveckan – en unik manifestation
för en hållbar framtid

Det finns många olika sätt att delta på

Ett lokalt svar på globala kriser

Digitala kanaler synliggör alla aktiviteter

Framtidsveckan händer i länets 12 kommuner. Människor inbjuds att göra något där
de själva bor och är verksamma. På sin gård, i sin butik, i skogen, i skolan, på jobbet
eller på torget. Ja, varhelst du eller ni tillsammans väljer att synas! Man kan dela
med sig av något som man själv redan kan. Olika sätt att delta på behövs för att
medskapa en framgångsrik manifestation.

Vi står inför någonting helt nytt. Klimatkris, ekologisk kris, ekonomisk kris och
energikris. När vi tar del av de många och oroväckande hotbilderna upplever många en
existentiell kris. Framtidsveckan är en motbild mot de dystra prognoserna.

En viktig del i Framtidsveckan är den interaktiva webbportalen där lokala aktiviteter
når hela länet. Du kan själv anmäla ditt eller era arrangemang, bygga nätverk med
likasinnade eller få nya uppslag och vänner.

Goda, lokala exempel visar att det går att förändra vårt sätt att leva och förvalta en värld
och en kommun. Framtidsveckans budskap är att vi påverkar mer än vi tror. Vi kan tackla
de stora utmaningarna. Det skapar ett engagemang som sprids till resten av året.

Via webb, Facebook och nyhetsbrev når vi ut under hela året för att kraftsamla för
en hållbar framtid.

Här kommer några exempel:
• Ordna en lokal skördemarknad
• Bjud in en intressant föreläsare

• Visa bin, odling eller solfångare hemma hos dig
• Arrangera en temadag

Den enda tid du kan påverka är framtiden. Låt oss se till att den blir hållbar!

Se vad som händer och anmäl arrangemang på orebrolan.framtidsveckan.net

