
 

 
 
Minnesanteckningar från uppstartsmöte för Omställning Håbo 

Tid: torsdagen den 3/5 2012  Plats: Aronsborgs konferens 

 

Närvarande: Marcus Carson, Anna Atterlöf, Maria Österrike, Agneta Grandin, Barbro Selin, Hillevi 

Anderstedt, Christina Olofsson, Marie Nordberg, Mikael Rutersten, Tommy Rosenkvist, Bengt 

Lidmark, Fredrik Anderstedt, Stefan Lundgren, Christian Ghaemi och Sofie Bergengren 

 

- Deltagarna presenterade sig för varandra. 

 

- Aronsborgs konferens försöker dra sitt strå till stacken avseende miljöbelastning genom att 

anläggningen är Svanenmärkt och ISO 14000-certifierad. Personalen har genomgått en 

heldagsutbildning i E
3
 (ekologi – ekonomi – energi) med filmvisning, grupparbeten m.m. på 

programmet. 

 

- De två största utmaningarna världen idag står inför är: 

1. Växthuseffekten har hittills (under de senaste 150 åren) lett till en uppvärmning av jordens atmosfär 

med 0,7°C. 

2. År 2050 förväntas jordens befolkning uppgå till 9 miljarder. 

 

- Om oljan: 

Den första råoljan utvanns på 1860-talet i USA och utbytet var då 1 till 100, d.v.s. det gick åt 1 

energienhet för att kunna utvinna 100 energienheter olja. Den största oljeslukaren idag är jordbruket. 

M.h.a. en liter olja kan en maskin utföra samma arbetsinsats som 20 människor. 

Bensinmotor n (Ottomotorn) är egentligen ganska ineffektiv. 40 % av energiinnehållet (från oljan) kan 

användas för att utföra arbetsinsatsen, t.ex. en transport. Resten (60 %) försvinner via avgaserna. 

Transporteffektivitetsmässigt så är fartyg vida överlägsna lastbilar eftersom fartygsskrov kan byggas 

nästan hur stora som helst och vattnets lyftkraft erhålls gratis och kräver inte någon extra energiåtgång. 

 

- Om omställningsrörelsen: 

Började sin verksamhet (Transition Towns) i England 2006. Grundaren heter Rob Hopkins. 

Huvudtanken med omställningsrörelsen är att alla kan bidra med något och skapa nätverk människor 

emellan. I England har man bl.a. tagit fram en lokal valuta (Brixton pound). I Sverige finns en 

motsvarighet i ”Hela Sverige skall leva”. Den närmaste omställningsgruppen finns i Sigtuna. Där har 

man bl.a. byggt solfångare under ledning av Sven-Olof Sandell. 

 

- Beslöts att organisera Omställning Håbo i ett antal fokusgrupper: 

 

Styrgrupp:  Marcus, Mikael, Stefan och Christina 

Energi: Marcus, Christian, Anna, Tommy och Fredrik  

Mobilitet (miljöbil, transporter, cykelbanor, infrastruktur): Mikael, Anna och Christian 

Information/kommunikation: Sofie, Stefan och Fredrik 

Mat/jordbruk: Stefan, Marie, Christina och Hillevi 

 

- Nästa möte: 

Måndagen den 28/5 kl. 19 i Kyrkcentrum 

 

Vid pennan: 

Sofie Bergengren 


