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Porlande bäck på väg till Hällungen, Bohuslän. Foto: Jan Forsmark



En folkrörelse som sprider sig 
Vill du vara en del av den?

Foto: Yvonne Westerman



Johan Sandvall bygger insektshotell. Genom att bjuda fåglar, insekter och andra vilda djur på föda, boplats, vatten och skydd kan man 
skapa sin egen naturträdgård. Foto: Pella Thiel



Inspiration och handledning

Skylt från Hälsingland. Foto: Anders Persson



Illustration: Anders Persson



Plattform för Omställning Sverige

 ✓ Vi behöver ställa om för att hantera konsekvenserna av oljetoppen, den globala upp-
värmningen, ekosystemerosionen, de sociala orättvisorna samt bristerna i det ekono-
miska systemet.

 ✓ Det räcker inte med att byta till förnyelsebara energikällor. Vi behöver samtidigt minska 
vår energiförbrukning. Det är bättre att planera för en förändring än att överraskas av 
den.

 ✓ En obegränsad tillväxt inom ett begränsat system (såsom jorden) fungerar inte. En eko-
nomisk och ekologisk kris som beror på sinande naturresurser går inte att konsumera 
sig ur.

 ✓ Vi behöver skapa ett utrymme för rättvis omfördelning av den globala resursanvänd-
ningen.

 ✓ Vi behöver bevara och återskapa de ekosystemtjänster som i dag är hotade och som vi 
är beroende av för vår överlevnad.

 ✓ Vi behöver bygga social, ekologisk och teknologisk resiliens1 samt justera det ekono-
miska systemet så att det stödjer omställningen.

 ✓ Vi har mycket att vinna på att fokusera på hälsa, livskvalitet och livsinnehåll framför 
ökad materiell konsumtion.

 ✓ Det lokala samhället har förmåga att kunna lösa de flesta av invånarnas grundläggande 
behov. 

 ✓ Vår kreativa förmåga att hitta lösningar och vår lust att dela kunskaper och erfarenheter 
är positiva krafter i omställningsarbetet.

Hur får vi till samtal och kreativt arbete utifrån dessa förutsättningar?

1 Resiliens är förmågan hos ett system att fungera trots att det utsatts för förändringar, till exempel stormar, översvämningar, 

   energibrist, ekonomiska nedgångar, alla med troliga sociala påfrestningar. 



Naresh Giangrande träffar studenter och personal vid CEMUS, Uppsala. Foto: Jan Forsmark



Lokal rörelse som växer globalt

Lokal valuta i Totnes

Totnes lokala valuta stärker samarbetet mellan lokala entrepre-
nörer. Den lanserades i mars 2007 och fler än sjuttio affärsidkare 
deltar. För mer info, se totnespound.org. Brixton har introducerat 
en digital lokal valuta. För mer info, se brixtonpound.org



Lokalsamhällets gemenskap

Socialt företagande

Vid Kinsale College of Further Education i sydvästra Irland be-
drivs kurser i permakultur. Det var här Rob Hopkins 2005 fick idén 
till omställningsrörelsen. Foto: Jan Forsmark



Transition Ibiza, studiebesök på Ibizas returanläggning. Foto: Jan Forsmark

Grundtviggruppen besöker Kinsale College. Foto Jan Forsmark



Illustration: Thomas Norberg och Anders Persson



Vart är vi på väg?

Framtidsscenarier

1 Nine meals from anarchy, New economics foundation.

Starka lokalsamhällen

Klimatdemonstration under COP15 i Köpenhamn 2010.  
Foto: Jan Forsmark



Nya system för ekonomi 

Är det schack matt snart? Foto: Jan Forsmark



En annan syn på världen

Installation i en kanal i Köpenhamn som vill mana till eftertanke om klimatförändringarnas konsekvenser. Foto: Jan Forsmark



Allt på en gång



STEG PÅ VÄGEN

Principer för omställning 
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Hur ska vi ställa om?

Omställningskort för samtal om vad som händer i omställnings arbetet. Foto: Jan Forsmark



De tolv stegen 



Stephen Hinton från kärngruppen Omställning Sverige på besök hos Anders Persson i Vågbro, Söderhamn, drivande omställare 
inom Studiefrämjandet och Omställning Gävleborg. Anders Persson fick Uppsala stifts miljöpris 2011. Foto: Jan Forsmark



1. Sätt igång

Vilket är det första steget?

Hur får ni fler engagerade?

Skördade rotfrukter från Odling för omställning i Söderhamn. 
Foto: Anders Persson



Omställning Alingsås
Alingsås är bland annat känt för sina många caféer 
och alingsåsarna är experter på att fika. Därför föll 
det sig naturligt när vi lite trevande träffades på 
sommaren 2009 att vi bestämde att vi skulle fika 
en gång i veckan. Sedan dess är det grunden för 
nätverkets verksamhet. 

På våra fikaträffar pratar vi om allt möjligt. Nya 
idéer föds och nya kontakter knyts men framför allt 
har vi trevligt.

Redan från början bestämde vi oss också för att 
ha en styrgrupp där det mer formella besluten tas 
vilket gör att alla lite tråkigare mötespunkter kan 
 hållas ifrån fikaträffarna. Styrgruppen är öppen för 
alla som vill delta och flera som var drivande i början 
har lämnat plats åt nya krafter som kommit in – allt 
enligt punkterna i tolvstegsprogrammet som faktiskt 
är väldigt bra att följa. 

Vid alla möten som hålls i styrgruppen förs min-
nesanteckningar som läggs ut på internet så alla kan 
följa vad som händer. Vi har också flera arbetsgrup-
per där det praktiska arbetet sker.  
Ylva Lundin, Omställning Alingsås

Omställning Köping
Jag och Johan Bäck fick kontakt med varandra via-
transitionsweden.se och tog en fika ihop. Vi började 
spåna på en studiecirkel, men först ett stort upp-
startsmöte. Med peppning från det studieförbund  
vi hade kontaktat gick vi till Köpings båda lokaltid-
ningar och fick stora artiklar i båda två. Spännande! 
Till uppstartsmötet kom det cirka 15 deltagare, och 
vi berättade om våra idéer och bjöd in till plane-
ringsträff för en studiecirkel.

Planeringsträffen resulterade i en föreläsnings-
serie med bland annat Jan Forsmark som berättade 
om omställningsrörelsen, Civilförsvarsförbundet 
om krisberedskap, en föreläsning om mat utifrån 
miljö, solidaritet och hälsa samt en skogsutflykt 
med naturmeditation. Senare på våren har vi även 
lagat middag på ogräs (nässelsoppa, kirskålspaj och 
maskrossallad) och haft en våravslutningsmiddag.

Med tiden har det utkristalliserats en styrgrupp 
på fyra personer som har planerat träffarna. Det var 
inte så stor uppslutning från Köpingsborna, utan 
många har kommit från städerna i närheten. Därför 
bytte vi namn på gruppen till Omställning Västra 
Mälardalen. På våren hade vi stora planer på att odla 
gemensamt på en kolonilott i utkanten av Köping. 
Tyvärr lyckades vi inte få till det i år, på grund av 
sommarjobb i Stockholm och hektisk biodlingssä-
song. Men det kommer en ny sommar nästa år.

Vi fortsätter med träffar till hösten: det som 
är planerat än så länge är en studiecirkel utifrån 
Studiefrämjandets material om omställning, kanske 
en dag om småskalig energiproduktion (solceller, 
vindsnurror med mera), kanske visning av nya filmen 
”In Transition 2.0”. Vi har även tänkt få igång sam-
arbeten med omställningsgrupper i närheten, så att 
man kan åka på roliga arrangemang utan att behöva 
ordna alla själv.

Även i mitt privata liv har jag gjort en stor omställ-
ning. För drygt ett år sedan slutade jag mitt jobb 
som kemiingenjör för att försöka få igång ett bi-
odlingsföretag som jag förhoppningsvis ska kunna 
försörja mig på. Det har kanske inte blivit ett så  
lugnt och stillsamt liv som jag hade föreställt mig, 
men jag stortrivs! 

Den känslan av frihet som mitt nya liv innebär  
och att jag får göra sånt jag tycker om är värt så 
mycket för mig. Att få leva och arbeta lokalt är en 

Uppstartsmöte i Midsommarkransen i Stockholm. Deltagarna 
skrev lappar med vad de ville göra och bildade därefter arbets-
grupper. Foto: Jan Forsmark



skön känsla. Och lugna biodlarvintrar är bra för då 
har man tid och energi att dra igång omställnings-
grupper. Samarbetet med Johan Bäck är ovärder-
ligt, utan honom hade det nog inte blivit något.

Jag kan verkligen rekommendera alla som är 
sugna att göra det de drömmer om! En förutsättning 
för mig har varit ett billigt boende, låg konsumtions-
nivå och en del sparpengar. För att undvika magsår 
har det även varit bra med en man med fast in-
komst, men det hade nog gått ändå. Den närmaste 
tiden fortsätter omställningen på ett lite annat sätt, 
på grund av en väntad bebis. Men omställningen 
fortsätter, det kan ni vara säkra på!

Charlott Ristikartano (fd Lundberg)
Omställning Västra Mälardalen

Omställning Lindesberg startade så här
Starten skedde i samband med miljöveckan i 
Lindesberg i början av oktober 2011, då Anders 
Persson höll föredraget ”Från oro till handling”, med 
inspiration och information om vad Söderhamn 
har åstadkommit. Vi som var där bestämde oss för 
att göra någonting och skrev upp våra namn och 
kontaktuppgifter. 

En senare träff bestämdes och där hade vi brain-
storming med vad vi skulle kunna göra, och det 
blev en hel del, från samåkning, närodlat, hantverk, 
studiecirklar kring omställningsboken och perma-
kultur, med mera.

Sedan har det blivit fler träffar, med besök av 
perma kulturodlare Christina Schaffer och Pelle 
Klingberg från Löa, en annan träff med Joel Holmdal 

Malte Edling och Fredrik Forsman på en omställningsutbildning på Växhusets Ekocentrum i Mobodarne, Söderhamn. Foto: Jan Forsmark



från Rikkenstorp. Vi har varit upp till 20 personer på 
träffarna och Joel skojade om att han var yngst, när 
han såg alla våra vitgrånande hår. Medelåldern är 
ganska hög, är det 70-talets gömda eldsjälar som 
kommer fram?

Vi har hållit kontakt med varandra genom mejl 
och på träffarna, då vi har varit 6–20 personer. Även 
på Facebook har vi gruppen Omställning Lindes-
berg. Det har varit en preliminär styrgrupp som 
har arrangerat träffarna och nu kanske den blir mer 
strukturerad. 

Ekonomin har vi löst genom att Studiefrämjandet 
och Leader Bergslagen har bidragit med lokaler och 
pengar. 

Planerna för framtiden är en permakulturkurs 
och även en kurs där man blir diplomerad perma-
kulturodlare. Något som också är på gång är ett 
fas 3-projekt som förhoppningsvis kommer igång 
i februari–mars med fokus på Omställning Sverige 
innehållande återbruk, sy nytt av gammalt, bygga 
fågelholkar, odling med mera. 

Margaretha Garp, Vedevåg
Omställning Lindesberg

Odling i Vintervikens koloniträdgårdsområde, Stockholm. Foto: 
Jan Forsmark



2. Skapa goda relationer

Vilka är våra samarbetspartners?

Länsbygderåden

Jan Forsmark föreläser om folkbildningens betydelse för omställningen på ABF:s 100-årsjubileum i Kulturhuset, Stockholm. Foto: Annika 
Listén



Kommunbygderåden

Studieförbunden

Föreningar som representeras av kommunbygderådet ALLIS i 
Söderhamn. Illustration: Anders Persson. 





Leader

Kyrkorna

Plantering i samverkan mellan Omställning Värmdö och Svenska 
kyrkan. Foto: Pella Thiel



Bankerna

Länsstyrelsen



Samarbete med lokala föreningar

Samarbete med lokala näringslivet



Kommunen 

Närodlarnas marknad i Tranås, en del av projektet Narodlat.nu. Foto: Colm O´Ciarnáin



2 http://solelisalaheby.se/

Odling på kommunal mark i Avesta 
– Jag hade trott att jag måste skriva ett medborgar-
förslag och hålla på och kontakta olika politiker men 
allt gick som på räls, säger Kristina Hallin, hälsope-
dagog, från den lilla byn Byvalla i Avesta kommun. 

Kristina flyttade till byn 2009 och har sedan dess 
brutit mark och utökat odlingarna för varje sommar. 
Syftet var att få tillräckligt med kunskap genom olika 
försök och odlingsmetoder.

– I augusti 2011 fick jag kontakt med kommunal-
rådet, markingenjören, kommunekologen och ytter-
ligare en politiker i miljönämnden, berättar Kristina. 
De var i Byvalla i ett annat ärende och jag passade 
på att fråga om det var möjligt att kommunen skulle 
kunna erbjuda all kommunal odlingsbar mark till 
kommuninvånarna. De sa JA! 

Nu har ett samarbete etablerats mellan Kristina, 
kommunens fastighetsbolag Gamla Byn och ABF. 
Kristina har hållit föredrag för boende i kommun-
ägda fastigheter och leder studiecirklar. Fastig-
hetsbolaget har ställt i ordning två odlingsplatser 
i  Avesta. Kommunens markchef har också visat 
Kristina all odlingsmark som kommunen äger i 
 samhället Horndal som ligger i närheten av Byvalla, 
för att kunna utöka ytterligare. 

– Jag vet att all omställning är trög i början men 
det är fantastiskt att det har gått så fort och så lätt. 
Jag är optimistisk inför framtiden! Kommunen har 
varit mycket tillmötesgående och jag hoppas att 
det kan sprida sig till omkringliggande kommuner, 
säger Kristina.

Kristina Hallin fick SNF Dalarnas miljöpris 2012.

Omställning Alingsås
Kommunens tjänstemän har deltagit i våra fika-
träffar, på våra seminariedagar och i studiecirklar om 
peak-oil och vi har ett mycket gott samarbete. Vi får 

Resan mot solen. Föreläsningar kring upphandling av solpaneler 
för egen el för villaägare. 



mark att odla på, samarbetar kring Nolhagadagen 
(då vi i Omställning Alingsås har byggt fågelholkar, 
insektshotell och haft cykeltema då besökarna fick 
prova packcyklar, elcyklar och tandemcykel).

Politikerna från alla partier ställde upp när vi 
ordnade ett politikersamtal kring vår stads framtid i 
anslutning till en utställning som arkitektstuderande 
på Chalmers tagit fram kring hur man kan göra vår 
stad mer hållbar. Samtalet drog hundra åhörare och 
utgick från ett peak-oilperspektiv. I dag har Alingsås 
peak-oil inskrivet i sin nyligen antagna energiplan.

Ylva Lundin, Omställning Alingsås

Omställning Linköping 
År 2011 var ett fantastiskt år för Omställning Linkö-
ping. Vi har växt på alla håll och kanter och antalet 
medlemmar har utökats från 40 till 60. Andelen cirk-
lar och utåtriktade aktiviteter har mångdubblats och 
vi har lyckats få en riktigt bra mediebevakning på 
våra aktiviteter. Dessutom har vi detta år haft möten 
med politiker, kommuntjänstemän och företag inom 
miljöområdet vilket gör att de flesta som arbetar 
med miljö i Linköping nu känner till Omställning 
Linköping.

Året började starkt med en bytesmarknad för 
kläder och skor i februari. I samarbete med Textil-
linjen på Vadstena folkhögskola erbjöds lagning och 
ändring av kläder. Tillställningen var mycket lyckad 
och det dök upp ett hundratal personer. Corren var 
där och skrev en helsidesartikel med bilder. 

Detta följdes snabbt upp med en välbesökt 
utställning om omställning på Stadsbiblioteket som 
fick mycket publicitet i lokaltidningarna. Utställ-
ningen var uppdelad i fyra olika avdelningar: Hot 
& Problem, Synsätt, Omställningsrörelsen samt 
Lösningar, med exempel från både Östergötland 
och andra platser. Det fanns även en bokutställning, 
filmvisningar, workshops och föredrag. Förutom folk 
från Omställning Linköping föreläste personer som 
arbetar med miljö inom Linköpings kommun, dok-

torander inom miljöteknik vid Linköpings universitet 
med flera. Utöver allmänheten hörde även gymna-
sier och folkhögskolor till besökarna. 

I mars var vi för första gången med på det möte 
som kommunen två gånger om året kallar Linkö-
pings miljö- och naturvårdsföreningar till, där kom-
munen berättar om vad som är på gång inom miljö- 
och naturvårdsområdet. Gruppen fungerar ibland 
som en remissinstans. 

Vi gick även med i Miljönätverket där företag 
inom miljöområdet samt kommuntjänstemän träffas 
på frukostträffar en gång i månaden. 

Under våren hade vår Ekonomigrupp en cirkel 
utifrån Tim Jacksons bok Välfärd utan tillväxt samt 
JAK Medlemsbanks grundkurs. Odlingsgruppen 
kom igång på allvar och var väldigt aktiv med träffar 
samt tips och råd över nätet. Jan Berge höll i många 
olika omställningskurser. Utöver detta hölls det 
andra cirklar i olika ämnen.

Matgruppen anordnade en äppelmustningskväll 
i oktober. Alla som ville fick komma med eller utan 
äpplen och prova på att musta. Det diskuterades 
även hur musten kan göras till cider och vinäger 
samt hur man kan förvara äpplena under hösten. 
Detta var något som media verkligen nappade på. 
TV 4 gjorde ett inslag och Länstidningen samt Extra 
Östergötland skrev varsitt reportage.

Återbruksgruppen var mycket aktiva under året 
och har ordnat flera lyckade och välbesökta bytes-
marknader, både för kläder och skor och för skivor, 
böcker och filmer. Vi har fått mycket saker över och 
har byggt på oss ett stort återbruk. För att bli av med 
en del samtidigt som vi visade vad omställning inne-
bär i praktiken gjorde vi presenter, skrev rim och la 
ut under granen vid Stora torget i december.

Utöver detta anordnades en hel del populära 
studiecirklar,  bland annat om alternativ ekonomi 
och basinkomst. Även på vår grupp på internet var 
aktiviteten mycket hög.

 Hugo Malm, Omställning Linköping



Solpaneler i Sala. Foto: Jan Forsmark 



3. Öka medvetenheten

Hur skapar ni engagemang  
för omställning?

Bokrelease av Björn Forsbergs bok Omställningens tid på Kafé Mäster Olof i Stockholm. Foto: Jan Forsmark



Utbildningar i omställning och 
angränsande områden

Filmen In Transition 2.0

Omslag till filmen In Transition 2.0.



Omställningsutbildning för politiker och tjänstemän i Söderhamn. Foto: Jan Forsmark



Omställning Sigtuna
Seminarier: Omställning Sigtuna började 2009 
med att ordna seminarier med öppna föreläs-
ningar kring centrala teman för uthållighet i syfte att 
medvetande göra problemställningarna och skapa 
intresse inom kommunen. Dessa har varit gratis för 
deltagarna (finansierade av dels Naturskyddsfören-

ingen och dels Leader Upplandsbygd) och mycket 
framgångsrika med upp till 150 deltagare från hela 
landet. Genom dessa har vi skapat en kärna av 
intresserade förmågor i anslutning till Omställning 
Sigtunas verksamhet.

Exempel på föreläsningar är: ”Är tillväxteko-
nomi det uthålliga samhällets vän eller fiende?” , 
”Stadsbyggnad och trafik i ett uthålligt samhälle” , 
”Omställning till uthållig livsmedelsförsörjning”, ”Hur 
trygga matförsörjningen vid brist på billig olja?” 
och ”Den oundvikliga omställningen av samhället? 
Klimatkatastrof, oljebrist, matkris?”

Tankesmedjan: Tankesmedjan är en neutral 
 mötesplats där politiker och samordnare från 
Omställning Sigtuna kan diskutera omställnings-
frågor fritt från partipolitiska hänsyn och ingår i 
utbildningsprogrammet Planetskötare. Värdet ligger 

i att ”utbilda” oss själva och politiker i dessa viktiga 
frågor samt att etablera ett partiöverskridande sam-
förstånd. Tankesmedjan startade i mitten av 2011 
och har haft ett tema för varje möte, däribland ”Tar 
oljan slut?” (Mikael Höök), ”Den framtida livsmedels-
försörjningen” (Sten Ebbersten och Bengt Bodin), 
”Kemikalier och miljögifter i naturen, åkermarken, 
vår mat” (Gunnar Lindgren) och ”Ruralisering, fosfor-
kretslopp, avfallsseparering, pyrolys mm” (Folke 
Günther). 

Mer information på omställningsigtuna.se

Omställning Göteborg
Göteborgsgruppen kom tidigt igång med omställ-
ningsarbetet och det första vi gjorde var att ta över 
en ekologisk odling i Mölndal. Kring den och Café 
Planet inne i Göteborg har mycket av verksamheten 
kretsat det första året. 

I oktober 2011 tog vi ett nytt steg och satsade  
på ett stort evenemang under kulturnatten, ”Ett  
annat Göteborg är möjligt”, där föreläsningar,  
happenings och utbildning blandades under  
fredag till söndag under det som blev stadens  
första officiella omställningskonferens. Bakom 
 eventet stod en bred arrangörsgrupp med bland 
annat Studiefrämjandet, Färnebo Folkhögskola,  
Omställning Göteborg, Ekobanken, JAK Med- 
lemsbank, Ecoprofile, Gröna Studenter, Steg 3, 
 Jordens Vänner och Tillsammans odlingen. 

Ställ Om Natta! var temat för fredagen. Det  
sammanföll med Kulturnatta i Göteborg, då olika 
aktörer traditionsenligt inbjuds av Göteborgs stad 
att sätta program. Här samlade arrangörsgruppen 
ett brett program med kulturella aktiviteter på tema 
Ställ om staden. Det var allt från gratisaffär och 
filmfestival till parad för jorden, toalettpoesi och 
hackerspace. 

Ett annat Göteborg är möjligt var temat för lör-
dagen då programmet innehöll fördjupningssemi-
narier i fyra block: Tema Energi, Ekonomi, Existens 
och Mat. De gästades även av Naresh Giangrande 
från Transition Town Totnes. 

Transition Training – under söndagen genomförde 
vi en kortvariant (heldag) av Transition Training som 
leddes av Naresh Giangrande och Jan Forsmark 
med personer från fem olika omställningsinitiativ.

För mer information om vad som händer i Göte-
borg, se sidan 66. 

Caroline Hopkins och Anton Anderasson samtalar under Transi-
tion Training i samband med ”Ett annat Göteborg är möjligt”. 
Foto: Jan Forsmark



Studieresa till Totnes
Engelska trädgårdar och Transition Towns, vil-
ken  inspiration och vilket kompetenslyft för oss 
trädgårdsföretagare från Blekinge! Så kort och 
koncist skulle man kunna sammanfatta kompe-
tensutvecklingsresan till engelska trädgårdar som 
genomfördes under våren 2012 av länsbygderådet 
i Blekinge. 

Viktiga frågeställningar som diskuterades var: Hur 
kan vi utveckla de verksamheter vi har i en ekologisk 
riktning? Hur kan vi öka vår samverkan i framtiden? 
Vilka konkreta projekt blir resultat av resan?

Resan genomfördes med besök på tio olika 
platser som gav oss en inblick i engelsk trädgårds-
näring och ekologiskt hållbara framtidssatsningar 
inom näringen med angränsande verksamheter. Det 
huvudsakliga området för studier på plats var Totnes 
och dess nära omgivningar samt platser under 
resorna till och från området. 

De mycket kunniga värdar och föreläsare som 
tog emot berättade på ett inspirerande sätt om sina 
verksamheter och svarade på insiktsfulla frågor från 
deltagarna. Resan följdes upp med resonemang om 
intryck, tankar och idéer på färjeresan hem, tankar 
som kommer att följas upp efter hemkomsten.

Studieresan anordnade som en del av ESF-
projektet Blutsam (Blekinge utveckling i samverkan). 
Blutsam vänder sig till företag med mindre än tio 
anställda utanför centralorterna. Syftet med pro-
jektet är att främja företagens framtida tillväxt och 
stabilitet.

Bengt Grönblad, Länsbygderådet i Blekinge
Hal Gilmore från Transition Totnes guidar gruppen från Blekinge 
på Incredible Edible Totnes. Foto: Jan Forsmark



Illustration: Anders Persson



4. Skapa delaktighet

Tillsammansodlingen i Mölndal serverar egenproducerad vege-
tarisk mat på Café Planet. Foto: Jan Forsmark



Metoder



Exempel Änggärdet
På gården Änggärdet i Södermanland bildas Sve-
riges första ekoenhet, en gemenskap som kombi-
nerar boende, mat- och energiproduktion enligt 

ekologiska principer. Projektet Änggärdet syftar 
också till att fördjupa och sprida kunskaper om en 
hållbar livsstil, permakultur, odling och ekologiskt 
byggande. Regelbundet hålls kurser öppna för 
allmänheten. Ambitionen är också att inspirera och 
hjälpa till med bildandet av nya ekoenheter. Att 
samarbeta med liknande projekt och framför allt 
med det närliggande samhället är en viktig målsätt-
ning. Man har arbetat mycket med att alla röster ska 
höras för att förebygga konflikter.

– Ju större insats man gör, ju större den gemen-
samma resursen är, desto mer avgörande är det att 
kommunikationen fungerar, säger Stephen Hinton, 
en av grundarna. Det är vanligt att sådana här 
boendegemenskaper kollapsar på grund av dålig 
kommunikation. Vi bestämde från början att före-
bygga det, men vi hade inte så många verktyg, det 
var lite ”en blind leder en blind”. Men vi utvecklas 
hela tiden. 

En viktig del är att komma överens om tydliga 

Transitionkonferens i Liverpool 2011. Foto: Jan Forsmark



spelregler som sedan skrivs ner, så att alla vet vad 
som gäller. Det gäller även de praktiska sysslorna; 
det ska vara klart vem som gör vad. Alla ansvarar för 
sin del. Det skapar en känsla av trygghet – allt tas om 
hand, inget ligger och gror. 

Änggärdet har börjat arbeta med cirkeln som 
form för beslutande möten. Cirkeln fungerar som 
plats för reflektion och är en mötesform som med-
verkar till att skapa gemenskap. Det tar längre tid 
och verkar på ett djupare plan, därför blir besluten 
bättre förankrade från början.

– Vi har alltid en cirkel, kanske med ett ljus i mit-
ten och lite poesi, berättar Stephen. En del tycker 
att det är fånigt men vi gör det ändå! Det är det 
smidigaste sättet att komma framåt på sikt. Vi trodde 
att vi skulle lösa miljöproblem, men vi har förstått att 
det handlar om att bygga gemenskap. På köpet får 
vi vänskap och mening!

Omställning Tranås röda tråd
Det är lätt att det blir mycket ord. För att ta kom-
mando över begreppen och på djupet förstå vad vi 
arbetade med har Omställning Tranås medvetet valt

att arbeta med orden 
för att undvika att det 
kändes för ”flummigt” 
eller utan röd tråd. 
Lösningen blev en 
brainstorming där vi 
på en whiteboard- 
tavla skrev upp en 
massa ord och asso-
ciationer som vi tyckte 
hade med omställning 
till ett mer uthålligt 
samhälle att göra. 
Efter att vi hade skrivit 
färdigt satte vi oss ner 
och begrundade vad 
vi hade skrivit. Sedan 
valde vi ut några 
begrepp som vi alla 
på olika sätt skrivit ner. 
Vi finslipade därefter 
vad vi skulle kalla de 

olika begreppen som vi använder som beskrivning 
av arbetet.

 ✓ Visionsarbete: Vi skapar gemensamt framtiden 
och visionen! Vi målar tillsammans upp en tillta-
lande bild som vi vill uppnå. Allt är nytt, ingen har 
facit och vi befinner oss i en gemensam läropro-
cess.

 ✓ Samarbete: Vi behöver varandra! Vi har egen-
makten att tillsammans skapa, bygga, odla, forma, 
producera, lägga till och ta bort i våra liv.

 ✓ Kreativt förhållningssätt: Vi behöver hitta på nya 
kreativa lösningar! Vi behöver tänka nya tankar för 
att möta morgondagens samhälle och tillgångar.

 ✓ Förstärka lokalsamhället: Vi behöver behålla 
våra resurser i lokalsamhället! Vi behöver stärka 
tåligheten mot yttre förändringar både ekono-
misk och resursmässigt.

Colm O´Ciarnáin, Omställning Tranås

Takläggning på Änggärdet. Foto: David Jonstad



5. Fira att omställningen kan börja

Nätverksbyggande

Affisch för Framtidsveckan i Gävleborg. Se sidan 41 och 51.



Fortsätt att fira

Rättvisefesten i Alfta

Fisksätra

Affisch för Rättvisefesten i Alfta



Ställ om Storvreta

Sambatåg med Yakumbé under festivalen Torgmagi i Fisksätra. Foto: Dante Hellström



”Om du inte vet vart du ska spelar det ingen roll vilken väg du tar”, som Alice i Underlandet sa. Tidningen Nya 
Värmdö ger visioner för framtiden. 



6. Bjud in till visionsarbete

Vilken framtid längtar ni efter?

En vision är inte bara en tanke

Blädderblock från omställningsseminarium i Sollefteå. Foto: Jan 
Forsmark 



Visionsarbete 

Att kartlägga nuet

Framtidstidningen Nya Värmdö 2021
Omställningsgruppen på Värmdö ordnade en 
visionsverkstad där vi drömde och diskuterade vad 
vi skulle vilja se på Värmdö på 20 års sikt. Sedan 
krympte vi horisonten till 10 år – en mer överblick-
bar tidsrymd – och började skapa en tidning från 
framtiden, Nya Värmdö som kommer ut i juni 2021. 
Vi formulerade fritt de nyheter vi skulle vilja läsa om 
i tidningen om 10 år. Det blev nyheter, annonser, 
krönika, kalendarium, insändare … allt som hör till 
en lokaltidning. Toppnyheten handlar om ett företag 
som börjat exportera uringödning till Mälardalens 
bönder. 

Det var spännande att tvingas sätta ord på det 
man hoppas och längtar efter, det blev med ens 
mycket mer konkret! Vi hade väldigt roligt, och det 
kändes plötsligt inte så omöjligt att ställa om. 

Med hjälp av bidrag från Leader trycktes tid-
ningen i 7 000 exemplar. Den har sedan spridits 
på bibliotek, i brevlådor och när vi har aktiviteter. 
Genom tidningen kan vi förmedla den ganska kom-
plexa bild av framtiden vi vill sprida på ett kul sätt. 
En sidoeffekt var att den ”riktiga” lokaltidningen, 
Nacka-Värmdö Posten, blev inspirerade och gjorde 
ett eget framtidsnummer dit vi bidrog med idéer 
och en debattartikel. 



7. Starta arbetsgrupper

Odling för omställning

Att träffas kan leda långt
I Midsommarkransen i utkanten av Stockholm var vi 
länge några personer som då och då konstaterade 
att vi borde ju ha en omställningsgrupp i vår förort. 
Tiden gick och idén började alltmer förvandlas till 
ett dåligt samvete. Något man borde ta itu med 
men inte riktigt orkar. För hur gör man? Måste man 
inte först ha en idé om hur allt ska skötas, organise-
ras och struktureras upp? Plötsligt lät det inte lika kul 
längre. Möten har de flesta redan nog av.

Loppis i den 650 meter långa allén i Alingsås. Foto: Ylva Lundin



Men trots allt ville vi gärna komma igång. Så 
till slut skickade vi bara ut ett mejl till våra vänner 
och några av nätverken i området som vi själva har 
koppling till. Ett event lades upp på den nationella 
nätverkssidan: Omställningsträff, om en vecka. 

Formuleringen ”Vi är mer inne på konkret hand-
ling än ett diskussionsforum” verkar fungera, för till 
mötet kommer ett tiotal personer, alla fast beslutna 
att göra snarare än att snacka i timtal. Vi bekantar 

oss snabbt med varandra och skrider sedan 
till verket, med papperslappar och pennor. 
Var och en skriver ner sina idéer på vad man 
skulle kunna göra i en lokal omställnings-
grupp och sedan går vi laget runt, lägger 
ut lapparna på bordet och berättar vad vi 
tänker oss. 

Högen med papper som det står ”odling” 
på växer sig snabbt stor. Likaså den med 
lappar som handlar om att laga och fixa: 
cyklar, kläder och prylar, men också mat i 
alla dess former. Biodling, matkällarinvente-
ring, kompostbyggande, verktygsbibliotek, 
en undersökning av vilken beredskap vårt 
närområde har ... listan blir lång. 

En av de största insikterna är att vi sällan 
måste börja från början. Byte av varor och 
tjänster? Någon är redan inblandad i ett by-
tesnätverk, färdigt att koppla ihop sig med. 
Biodling? En person är mitt uppe i en kurs, 
en annan vet någon som kanske vill bli av 
med kupor, en tredje har redan haft kontakt 
med kyrkan som nog kan tänka sig en kupa 
på sin tomt. Odlingssugna kan slussas in i 
en existerande samodlingsgrupp i närheten. 
Och till en cykelmekardag kan man med 
fördel koppla in den som har lång erfaren-
het från en öppen cykelverkstad i Rom. 

Plötsligt känns det som att det sedan 
länge har funnits en omställningsgrupp, 
det är bara att den har varit utspridd och 
delarna ovetande om varandra. Efter totalt 
en och en halv timmes möte har vi fått ihop 
en imponerande mängd idéer, men också 
spikat flera konkreta arrangemang, som 
en filmpremiär, en cykelmekardag och en 
workshop i mjölksyrning. 

Ryktet sprider sig och mindre än en 
vecka senare är mejllistan 35 personer lång. 

Mycket återstår förstås, inte minst när det gäller att 
hitta en kontinuitet och enkla sätt för nya medlem-
mar att komma in i gruppen. Men kanske kan det 
räcka med ett enkelt knytkalas en gång i månaden? 
För det viktigaste tycks trots av allt vara att träffas. Då 
händer det saker, nästan som av sig själv.

Sara Jeswani  
Omställning Midsommarkransen/Aspudden

Gerillaodling av potatis bredvid biblioteket i Gustavsberg. Miriam Thoren har 
nu fått kommunens godkännande att odla här som en del av en studiecirkel i 
stadsodling. Foto: Pella Thiel



Omställning Alingsås
Det praktiska arbetet i Omställning Alingsås sker i 
olika arbetsgrupper. I odlingsgruppen träffas vi två 
gånger i veckan under säsong och rensar och sköter 
odlingarna. Vi har fått låna mark av kommunen och 
de är mycket positiva till vår verksamhet. De ordnar 
också studiecirklar och kurser kring kompostering, 
permakultur och odling.

I seminarie- och studiegruppen finns represen-
tanter från Studiefrämjandet och Studieförbundet 
Vuxenskolan med och där tar man fram studiecirklar 
och anordnar dagar för omställning. Under åren har 
det blivit studiecirklar i peak-oil, biodling, laga och 
reparera, matlagning, trädbeskärning, konservering, 
mjölksyrning med mera.

Informationsgruppen har tagit fram en presen-
tation som bland annat har visats på möte med 
kommunens miljönätverk samt en folder som delas 
ut till intresserade människor och gruppen för inre 
omställning har bland annat arrangerat en hel semi-
nariedag kring de frågorna.

År 2012 ordnade vi loppis i vår 650 meter långa 
allé mitt i centrala staden. Vi sökte polistillstånd 
och kommunens tjänstemän tillstyrkte så varje  
lördag fylls allén med människor som säljer saker 
de inte längre behöver. Tanken med det är att 
fördröja flödet av saker från affären till tippen. 
Varje varv en vara tar innan den kasseras ser vi som 
positivt. Det kostar inte något att vara försäljare 
och man måste inte anmäla sig utan det är bara 
att komma dit och ställa upp sitt bord eller breda 
ut sin filt. Några från nätverket är ansvariga varje 
lördag och passar då på att gå runt och informera 
utställarna om Omställning Alingsås och varför vi 
anordnar loppis.

Vi försöker medvetet ha en positiv vänlig inställ-
ning där alla människor kan känna sig välkomna. Vill 
man förändra är det effektivare att vara för något än 
mot. De inom nätverket som är intresserade av inre 
omställning ordnar dagar eller caféträffar för det 
och de som är mer inriktade på grafer och diagram 
ordnar studiecirklar eller caféträffar för det. Alla 
måste få satsa på det de tycker är kul för som Rob 
Hopkins säger, om vi inte har roligt medan vi gör 
det så gör vi det på fel sätt.

Ylva Lundin
Omställning Alingsås

Sommargris i Örnsköldsvik
Jag förespråkar en minskning av köttätandet och 
att man äter rätt kött när man äter kött – det vill säga 
ekologiskt naturbeteskött eller viltkött. Därför tog jag 
initiativ till ett sommargrisprojekt tillsammans med 
några goda grannar i en by en mil från Örnsköldsvik.

Styrkan är att vi är flera som delar på jobbet. Tre 
familjer delar ansvaret för fyra grisar av den robusta 
rasen linderöd svin, och sköter dessa en vecka var. Vi 
äger en skogsfastighet så marken var inget problem. 
Jag använde gammalt gärdsgårdsvirke och gjorde 
stolpar av detta (lär väl hålla två–tre år innan de måste 
bytas ut). Vi drog två eltrådar och satte även upp 
ett cirka 50 cm högt hönsnät utanför trådarna. Ett 
plåtskjul donerades av en grannes släkting – detta 
transporterade vi till hagen. Vi hittade en rejäl vat-
tenho som låg och skräpade och grannens bror som 
haft får hade en fin matho att låna ut.

När hagen var klar hade vi ”grisfest” för att fira da-
gens jobb och en vecka senare hämtade vi grisarna 
– fyra syskon från en bonde cirka fyra mil bort. 

Jobbet med grisarna har visat sig vara lättare än 
vad jag först trodde. Man är grisledig i tre veckor, 
sköter grisarna i två veckor (två av oss familjer sköter 
två veckor då vi har 1,5 gris) och det är inte betung-
ande. Matning två gånger per dag och en check av 
hagen (de bökar upp jord och pinnar som lägger sig 
mot eltråden) är inte ansträngande. Vi hämtar bland 
annat upp matrester från ett ställe som annars kastar 
allt och havrekross som vi köper från granngården. 
Sedan tillkommer matrester från våra egna hushåll. 
Slakten som blir i oktober–november har vi ännu inte 
löst och där måste vi hitta någon som är kunnig då vi 
inte har den kunskapen själva ännu.

På detta enkla vis får vi nu kött från grisar som levt 
ett liv i det fria i en stor fin hage med både träd och 
buskar och bra möjligheter till att böka; närproduce-
rat kött där man vet hur bra grisarna haft det, grisar 
som fått en blandad och varierande bra kost. 

Grisprojektet gör även att man svetsar samman 
gemenskapen med grannarna ännu mer. Nu har jag 
och närmaste grannen även börjat tala om att ha 
höns ihop och ett rejält växthus. Att göra saker till-
sammans gör att man inte blir låst och förenklar allt. 
Fler borde pröva detta om man har möjlighet! 

Jenny Nilsson, medlem på Omställning Sveriges 
Facebooksida



Byahjälpen

Inbjudan till diskussionskväll för initiativet Byahjälpen i Vågbro.



8. Visa vad som händer

Mediaarbete i Omställning Alingsås
Vi satsar medvetet på att inte skriva insändare eller 
protestera på andra sätt. I stället arbetar vi med 
pressinformation där vi varje gång vi gör något 
skickar en pressrelease med ingress, brödtext och 
två–tre uttalanden från någon inblandad person. Det 
gör att vi ofta finns med i lokalpressen och att vi är 
relativt välkända i vår stad. 

Svenska omställningsexempel

Föreläsning om klimatfrågor och omställning som hölls på biblio-
teket i  Hudiksvall under Framtidsveckan. Foto: Jan Forsmark



Hela Sverige ska levas/Länsbygderådets monter på ABF:s bok-
mässa i Örebro. Foto: Jan Forsmark



9. Lär av fram- och motgångar

Anton Andreasson och Leif-Harald Liebendörfer från Omställning Alingsås redovisar omställningsresultat vid Transition Training under 
”Ett annat Göteborg är möjligt”. Foto: Jan Forsmark



Rundor

Uppskattande undersökning 
(appreciative inquiry)

Utvärdera

Synvändor



10. Att återta förlorad kunskap

Vilka färdigheter behöver vi 
återupptäcka och förnya?

Moster Huldas äppelskalare, som kärnar ur och skivar samtidigt. 
Foto: Jan Forsmark



NAPTEK

Ecomapping

Glanshammars äpplemust. Foto: Jan Forsmark



11. Bygg på människors lust

Invigning av Ateljé Återanvänd i Göteborg i februari 2012. Foto: Jan Forsmark



LIVEK Odling
LIVEK, lots i väst ekonomisk förening i Falköping, ar-
betar bland annat med att stödja nyanlända invand-
rare. En av verksamheterna handlar om stadsnära 
grönsaksodling, ett projekt som rivstartade våren 
2011. Bland annat har potatis, lök, morötter, bond-

Inbjudan till Öppet hus på Ateljé Återanvänd i Göteborg. Foto: 
Jan Forsmark



bönor, squash, sallad och dill odlats av en grupp på 
tio personer som har sått, rensat, skördat och sålt 
skörden på marknaden i Falköping. 

– Vi startade i april, ringde fröfirman och bad 
dem skicka fröna snabbt! Hela resan har varit ett 
fantastiskt äventyr, säger Anders Lindström som 
samordnat odlingen. Med i det närmaste obefintliga 
resurser på en hopplöst kvickrotsbemängd jord har 
gruppen genom ihärdigt arbete och gemenskap 
gjort verkstad av något som många talar om. 

Samarbetet kring odlingen, att försöka förstå 
varandra och förklara med bristande språkkunska-
per har gett många goda skratt. På torget har möten 
uppstått mellan de invandrade odlarna och äldre 
människor som handlar på marknaden – grupper 
som sällan träffas annars. Anders berättar om en 
avgörande händelse, den lilla trädgårdstraktorns 
haveri vid första arbetsdagens jordfräsning av ett 
halvt hektar. 

– Vi stegade bort mot närmaste hus och knackade 
på. Lars-Olof som öppnade visste inte vilka vi var, 
men tackade direkt ja till att hjälpa oss att komma 
igång. Han har sedan varit som en mentor för grup-
pen och skapat trygghet genom att finnas där om 
det kör ihop sig. Ovärderligt!

Nu har gruppen en ambition att utöka verksam-
heten med en handelsträdgård. Många av dem 
som var med från start fortsätter i projektet. Anders 
menar att en hållbar verksamhet måste bygga på 
människors lust. 

– Jag har varit på många konferenser om det som 
kallas ”grön integration”. Jag hör hur svårt etablisse-
manget har att hantera detta – de utgår från fel håll, 
uppifrån. Det fungerar aldrig, idéerna måste komma 
från dem det berör.

Anders Lindström
Omställning Falköping

Ibrahim Muhumud visar de fina grönsaker han ska sälja på Malta 
Johanna-marknaden i Falköping. Foto: Anders Lindström



Lena Åkerlind, Ola Hansson, Olov Östlund och Cecilia Bäckius ur forskningscirkeln Trönö framtid i egna 
händer har skrivit en lokal omställningsplan. Foto: Hans Månsson



12. Gör en lokal omställningsplan

Omställningsplaner på väg

Omställningsgruppernas roll



Omställning Värmdö  bygger jordskepp i samarbete föreningen Earthship Sweden. Foto: Jan Forsmark



PERMAKULTUR
Att designa en hållbar värld

Redskap för hållbarhet

Flera funktioner

Matkällare i Växhusets Ekocentrum, Mobodarne, Söderhamn. 
Foto: Jan Forsmark



Helhetssystem

Hönstraktor i Växhusets Ekocentrum, Mobodarne, Söderhamn. Foto: Ralf Palmpers



ÄPPLET, symbol för omställningen

Äppelkorg. Foto: Pella Thiel



Outnyttjad guldgruva

Förlorad kunskap

Plockning

Förvaring och användning

Trönögummans äppelmust. Foto: Jan Forsmark



Inventera grannskapet

Liv Zetterling och Oscar Kjellberg provar en mustmaskin. Foto: 
Jan Forsmark



Ett gott exempel: Trönögummans must
I snart tio år har Trönöborna, på initiativ av Trönö-
bygden ekonomisk förening, samlat in äpplen för 
tillverkning av must. Idén att gemensamt i bygden 
ta tillvara och förädla den sena äppelskörden 
ledde till etablerandet av varumärket Trönögum-
man. Varumärket kan nyttjas av fler producenter i 
bygden som tillverkar produkter baserade på lokala 
råvaror. Av ett kilo ”vinterfrukt” blir det cirka en halv 
liter must. Initiativet har väckt uppmärksamhet vida 
kring och efterfrågan är större än det utbud vi kan 
åstadkomma. 

Skördefest 
I mitten av oktober under Tacksägelsehelgen tar 
föreningen emot äpplen. Vi hjälper till med hopsam-
lingen av fallfrukt och att plocka från träden. Då sker 
även insamling till Världens barn, en mindre skör-
defest och andra arrangemang. Till en av helgerna 

hade till exempel pomologer inbjudits för att klassa 
äppelsorterna och som även föreläste i ämnet. Ge-
nom detta vet vi att råvaran har hög kvalitet och  
i huvudsak består av bästa sortens äpplen.

År 2006 var ett gott äppelår och då sattes rekor-
det tre ton av bygdens hopsamlade äpplen. Allt ar-
bete med detta sker ideellt bortsett från kostnaden 
för varumärke, etiketter och tillverkning. Alla som 
skänker äpplen antecknas, numreras och en eller ett 
par lådor must lottas ut. Ersättning för transport till 
och från saftfabriken betalar vi i form av must.

Hå saftfabrik ligger i grannkommunen och kan 
producera upp till 150 ton beroende på hur stora 
äppelskördarna blivit. Äppelmusten pastöriseras 
utan tillsatser och en oöppnad flaska har mycket 
lång hållbarhet. Trönögummans äppelmust levere-
ras i lådor om tolv vanliga 33-centilitersflaskor.  

Framställningen av musten är professionell och 
ger oss en produkt med mycket hög kvalitet. Mark-
nadsföringen har mest skett genom ryktesspridning 
lokalt, men berättelsen om den bygemenskap som 
utgör grunden för förverkligandet av idén sprider 
sig av egen kraft.

Från fallfrukt till finansiell resurs
Idén kring det hela kommer ur insikten att vi måste 
lära oss se de tillgångar vi har runtom oss. Nästa 
steg är att ta hand om det som finns kring oss och 
organisera det så att såväl nytta som gemenskap 
och ekonomi gynnar alla i bygden. Nettot från för-
säljningen blir ett bra bidrag till stöd för föreningens 
administrationskostnader. Trönögummans äppel-
must säljs i första hand på Trönö Lanthandel men 
levereras även till restauranger och butiker med 
inriktning på lokalproducerade varor. 

År 2012 ser ut att bli ett bra år och förra årets 
skörd på två ton kan förhoppningsvis överträffas.

Sammansättningen av de olika äppelsorterna va-
rierar från år till år. Det innebär att varje årgång kom-
mer att få lite olika smak, syrlighet eller sötma. Tyvärr 
saknas ett årtal på våra etiketter, men det handlar 
om årgångsmust! Småskaligheten i verksamheten 
gör att det ändå går att datera flaskor som förvarats 
en tid när man minns vilket år de köptes.

Nu är det väl så att frågan om årgång troligen 
inte kommer upp annat än som samtalsämne. Allt 
går ju åt och ett glas av den gyllene drycken avnju-
tes helst väl kyld.

Äpplen finns nästan överallt och är en bra utgångspunkt för om-
ställningsarbete för stora och små. Foto: Pella Thiel



TID FÖR INRE OMSTÄLLNING

Inre splittring

Sammanhängande helhet



Skapa handlingskraft

Inre omställningsövning från en omställningskurs i Märsta. Foto: Jan Forsmark



Levande process

Stormen födde gemenskap
När stormen Gudrun drog in över Småland tvinga-
des ett antal glesbygdsboende att för en tid flytta 
till ett församlingshem där det var möjligt att ordna 
ström och vatten. Grannar som under årtionden 
hälsat på varandra men aldrig lärt känna varandra 
bodde under samma tak ett par månader. När det 
var dags att flytta tillbaka var det fler som konsta-
terade att det var en av de bästa upplevelser av 
samhörighet de haft på länge. 

Samtal kring inre omställning i Märsta. Från vänster: Niklas Högberg, Lena Kandelin, Anders Persson, Claes Thulin. Foto: Jan Forsmark



Samarbete med församlingen 
Omställning Värmdö har genomfört gudstjäns-
ter tillsammans med Gustavsbergs och Ingarö 
församling. Den första inträffade på Världsmiljö-
dagen den 5 juni. Vi berättade i kyrkan om vad vi 
gör och varför, Georg Riedels körverk Passion för 
jorden framfördes och predikan hölls på miljöte-
mat. Efter gudstjänsten gick vi ut och planterade 
potatis utanför församlingshemmet. 

På Tacksägelsedagen i oktober hölls en skörde-

gudstjänst dit alla tog med sig av sin skörd. Det 
blev en vacker installation i kyrkan av grönsaker, 
frukt, bröd, honung och blommor. Under guds-
tjänsten uttryckte vi tacksamhet över gåvorna vi 
får från naturen och andra människor, och sedan 
hölls en auktion där skörden såldes till högst-
bjudande. Intäkterna skänktes till Världens barn. 
Efteråt åt vi potatissoppa tillsammans i försam-
lingshemmet. Ja, potatisen var förstås resultatet  
av planteringen tidigare.

Transition Town Totnes programförklaring för inre omställning. Foto: Jan Forsmark



Omställning Sverige

Hur det började



Omställningskonferens i Mölnbo. 



RESURSBANKEN

Litteratur

Omställningslitteratur

Tidskrifter som skriver om omställningen 

Lokala omställningsplaner



Pedagogiskt omställningsmaterial

Omställningsgrupper med egen hemsida



Hela Sverige ska levas handböcker för lokal utveckling

Allmänt samt civilisationskritik
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