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Omställningsgruppen i Sigtuna
kommun inbjuder till ett viktigt
seminarium den 23 oktober 2010
(Seminariet ingår också som del i Omställningsgruppens
"PLANETSKÖTAR-UTBILDNING")

Omställning till Uthållig
Livsmedelsförsörjning. Mat utan olja och
med verkliga kretslopp
Vill Du veta syftet med Omställningsgruppen - det angår

kanske även Dig som inte bor i Sigtuna:
Syftet med omställningsgruppen är att bidra till utvecklandet av ett
uthålligt samhälle, långsiktigt ej beroende av fossilbränsle och kärnkraft
och med en strävan mot naturliga slutna kretslopp för återföring av
resurser. Resursnedbrytning måste motsvara resursuppbyggnad för ett
verkligt hållbart/uthålligt samhälle. Allt för minskad sårbarhet och ökad
trygghet för lokalsamhället Sigtuna. Det sker med hjälp av ekologiskaoch sociotekniska systemlösningar, egenförsörjning och lokalisering samt
tillämpning av försiktighetsprincipen.
Vi menar att strävan för ett uthålligt Sigtuna kommun gäller alla samhällen
i Sverige - där inget samhälle är uthålligt idag och har långt att gå för att
komma dit. Därför inbjuder vi inte bara Sigtunas lokalpolitiker och
medborgare utan även våra kontakter utanför Sigtuna kommun att komma
den 23 oktober. Vi vill inspirera så många som möjligt att känna till risker
som är under uppsegling och lära känna möjligheter . Väldigt många hyser
en obestämd oro över en okänd och kanske problematisk framtid. Låt oss
träffas, med varandra och med "experter och tänkare" som kan ge oss
inspiration för att bygga upp verklighetsinsikt och därmed handlingsfrihet
inför det okända.
Seminariet pågår 10.00 - 16.00
0. Kaffe med liten "macka" från 09.00
1. 10.00 Välkommen och praktiska detaljer
2. Två föredrag
3. Kaffepaus och sträcka på benen
4. Två föredrag
5. 13.00 - 14.00 Lunch (Gratis ärtsoppa med dryck)
6. Dialog och "tankesträckare" i "intressefokuserade grupper"
7. "Rapportering - Vad kom vi fram till? Några slutsatser."
8. Avslutning med kaffe
Lokal (i Märsta eller Sigtuna stad): Meddelas senare

Omställning till Uthållig Livsmedelsförsörjning. Mat
utan olja och med verkliga kretslopp
FÖREDRAG:
1.Marknaden och politiken har misslyckats att skapa ett uthålligt

samhälle!
Kan ett starkt civilsamhälle klara det?
Ett helhetsgrepp med utbildning av alla till "trädgårdsmästare för trädgården Jorden"?,
Gunnar Rundgren, ekologisk bonde, grundare av KRAV, ledamot KSL

2. Är ett uthålligt ekologisk kretsloppsjordbruk runt Östersjön
möjligt?
Praktiska erfarenheter och slutsatser av projektet BERAS (Baltic
Ecological Recycling Agriculture and Society )
Artur Granqvist , Docent och Projektkoordinator. vid BERAS

3. Ruralisering (= integration av matförsörjning/odling, boende
och kretslopp) - En möjlig väg för tätorternas
livsmedelsförsörjning utan tillgång till billig olja?
Folke Günther. Fil.mag., biolog och jordbrukare, Fil.lic. student Systemekologi,
Stockholm University., internationell forskare och föreläsare om "biochar"

4. Produktion och konsumtion av livsmedel med fossila bränslen
och anrikning av gifter (t.ex. via slamspridning).Vad kan och bör vi
göra för att bli hälsosammare och uthålliga?
-Gunnar Lindgren .Civ.Ing. och Miljödebattör

5. Lokal Försörjning - Hur ser de faktiska (fysiska)
förutsättngarna ut? Vad har vi att bygga på? Nödvändiga steg.
Bengt Bodin, Agr.Dr SLU, numera fri att "säga som det är".

Anmäl snarast Ditt intresse att delta till: <delin@"foresight.se>
Med bästa hälsningar

Omställningsgruppen i Sigtuna Kommun
Gustaf Delin Björn Lindbergson

PS I inledningen hänvisade vi till utbildning av PLANETSKÖTARE (ett
begrepp som myntats av entusiaster i den kommunala apparaten,
Naturskolan). Förutom det aktuella seminariet den 23/10 arrangerar
Omställningsgruppen också ett Trafik- och stadsbyggnadsseminarium (med
fokus på "uthållighet") den 20/11 samt ett seminarium om Den ekonomiska
tillväxtens vara eller inte vara -Kan naturen överleva med fortsatt ekonomisk tillväxt?
Kan våra samhällen överleva utan ekonomisk tillväxt? Planerat till den 19/2 2011.

