
Omställning Håbo 

Minnesanteckningar från möte 28 maj 2012 på Kyrkcentrum  

Deltog gjorde: 
Sofie Bergengren 

Marcus Carsson 
Ragnhild Karlsson 

Bengt Lidmark 
Stefan Lundgren 

Marie Nordberg 

Daniel Pettersson 
Tommy Rosenkvist 
Mikael Rutersten 

MATSÄKERHET  

Vi beslöt att:  

 

Ta reda på upphandlingsreglerna och verka för att Håbo kommun köper in 
mer lokalproducerat för att gynna utvecklingen av lokal produktion och odling 
här.  

Ta reda på om det går att få silosen i Kalmar sand i brukbart skick och föreslå 
att vi börjar använda den igen, för att säkra tillgången till säd.  

Föreslå att vi har en marknad med närodlat i höst för att väcka intresse och 
efterfrågan  

Samla info om lokalodlat på något smart ställe för att sprida information till 
invånarna om möjligheter som finns  

Ordna så vi samlar in överskottsfrukt i trädgårdarna till skolor och 
äldreboenden samt oätlig frukt till biogas  

Se över kolonilottmöjligheter, för att ge människor utan mark möjlighet att 
odla själva  

Se över vilka kooperativa lösningar som är vettiga när det gäller 
närproducenter  

Föreslå att skolorna ger eleverna kunskap om vår mats ursprung (från höna 
till ägg) med studiebesök, så barnen får kopplingen hur maten blir till  

Undersöka om vi kan ha retursystem för flaskor 

 

ENERGI  



Vi beslöt att:  

 

Verka för att nybyggda fastigheter värms upp med förnybar el: sol, vind, 
bergvärme. Solfångare kräver inget bygglov.  

Verka för att Håbo blir självförsörjande på el och energieffektiviserar mera  

Verka för att Håbo enbart bygger miljöfastigheter framöver, vi ska följa 
utvecklingen i nyckeltal i årsredovisningen  

Ta tillvara Gyprocs och Benders överskottsvärme, det skulle räcka till att 
försörja 30-40% av Håbo  

Försöka få till en bred politisk uppgörelse på energiområdet och samarbeta t 
ex när det gäller Miljöveckan, så fler deltar i allas arrangemang och inte per 
parti som det blev en tendens till i år  

Bevaka utvecklingen i Täby, där EON släpper monopol på fjärrvärmenätet  

Verka för att Håbos sopor lämnas till Högsbotorp i Bro, där vi får tillbaka det 
i form av biogas och att sopbilarna körs miljövänligt, på exempelvis biogas  

Undersöka om det är bättre och mer rationellt att Håbohus tar över alla 
kommunala fastigheter för att ställa om dessa  

Föreslå att bygglovskostnader subventioneras när man redovisar miljövänlig 
uppvärmning 

 

TRANSPORT  

Vi beslöt att:  

 

Vid skolskjutsupphandlingen ska vi ställa krav på att bussarna drivs med 
biogas  

Föreslå ett mer organiserat skjutsande till skolor och aktiviteter, där man 
samåker mera  

Inom idrottsrörelsen undvika i de lägre åldrarna att tävla långt bort, snarare 
organisera tävlingar på hemmaplan och med grannkommunerna och samåka 
mer  

Vi ska föreslå att kommunens elbilar hyrs ut till invånarna under helgerna 
eller när de ändå står still mycket  



Vi ska verka för att fler får testa att åka / köra elbilar, elmopeder och elcyklar 
för att marknadsföra dessa  

Vi kanske kan samarbeta med bilfirmorna och arrangera en elbilsdag  

Trycka på för att kommunen får en biogaspump, kommunen kan erbjuda 
mark  

Ev avgiftbelägga centrumparkeringarna för att få större spridning av 
kollektivtrafik och elmoped/cykel  

När skoleleverna får trafikundervisning ska någon häftig person komma 
inglidande på en elmoped, så det blir modernt och efterfrågas 

 

SPRIDA FRÅGAN  

Vi beslöt att:  

 

För att sprida intresset och öka vår kunskap kan vi starta en bokcirkel 
och/eller en filmklubb samt bjuda in till träffar, ev i samarbete med 
biblioteket. Bengt och Sofie har möte med bibliotekarien Nina Halden 
Rönnlund den 4 juni för att undersöka möjligheterna.  

Vi startar studiecirkel med ”Gör ditt eget”-tema där deltagarna får lära sig att 
syra grönsaker, återbruk, brygga öl, bygg din egen solfångare och göra 
intressanta studiebesök  

Till höstens första möte måndagen den 27 augusti ska de som vill läsa 
boken ”Omställningens tid” av Björn Forsberg och så diskuterar vi den. Vi 
planerar sedan för ett öppet möte med Björn som föredragshållare.  

Stefan, Bengt och Sofie planerar arrangemanget av ett öppet möte i BCJF där 
Björn Forsberg (som skrivit boken ”Omställningens tid”) håller föredrag, vi 
visar film och har ett samtal där alla bjuds in att delta  

Vi ska prata med Per Andersson, Marknadsbolaget, om att ordna 
frukostmöte med företagarna i relevant ämne  

Vi tar med miljötidningar som vi läst klart till våra möten och byter med 
varandra  

Vi engagerar skolorna och bidrar när de vill bli certifierade i Grön Flagg eller 
har miljöveckor  

Vi engagerar idrottsrörelsen  

Vi informerar fullmäktige och de politiska partierna om Omställning Håbo  



Vi lägger ut info på Håbos hemsida om möjligt och i andra kanaler och 
bjuder in alla till våra möten 

 

Vid protokollet, 

Sofie Bergengren 

 
NÄSTA MÖTE 

Den 13 juni kl 19.00 på Aronsborgs konferenshotell. lokal ej bestämd, men vi 

möter upp i entrén  (förhoppningsvis i äppelträdgården…) 

  

Vi får besök av Janne Forsmark från Omställning Sverige som svarar på våra 

frågor kring Omställningsarbetet, Vad är omställning rörelsen? Hur jobbar vi vidare, 

Vad händer ute i landet osv..  ta med dina funderingar och idéer. Försök gärna få 

med flera som har intresse, ett mycket bra tillfälle för den som har frågor kring 

Omställningsrörelsen. Har du personer i ditt nätverk utanför Håbo så är även de 

välkomna, eftersom vi kan lära av andra orter och bygga bredare kontaktnät. Sprid 

vidare !! Jag lägger ut info på Omställningsverige hemsidan/facebook 

  

Hör gärna av dej/er till mej hur många ni är som kommer för att underlätta 

fikahanteringen… 

   

Varmt välkomna! 

Stefan Lundgren 

Stef.lundgren@telia.com 

073 9604879 

https://e-post.naturskyddsforeningen.se/owa/redir.aspx?C=bd5aa862a6e64ceebe0dcb017cf7569f&URL=mailto%3aStef.lundgren%40telia.com

