
 
 
Minnesanteckningar från nätverket Omställning Håbos 2:a träff med bokcirkeln 

Tid: torsdagen den 11/10 2012  Plats: Håbo Bibliotek, BCJF 

 

Inför denna träff förväntades deltagarna ha läst kapitel 1 och 2 i boken Omställningens tid”. 

 

Ett antal frågeställningar diskuterades: 

 

1. Tankar som väckts när vi läst dessa avsnitt är att vi tar för givet att jordens resurser är oändliga. Vi 

kan konsumera och resa hur mycket som helst. Eller? 150 år av ständig tillväxt (alla som lever idag 

har växt upp med dessa förutsättningar) har gjort att vi tagit dessa förutsättningar för givet. 

Förnekelsen (inom oss alla). Varför går det självklara faktumet (vi lever över våra tillgångar) inte in i 

vårt medvetande. De alternativ som uppkommer när resurstillväxten avtar är konflikt eller omställning. 

 

2. Förnyelsebar energi. Innebär både möjligheter och begränsningar. Vilka? 

 

3. Upplysningar om ”Peak everything” lyser med sin frånvaro i media. Men vad talar man om i media 

och i kafferummen? Hur medvetna är vi egentligen om ”Peak everything”? 

 

4. Resandet förr och nu skiljer sig markant. Hur ser resandet ut framöver? 

 

5. En framtid utan flyg och bilar? Vilka är alternativen? 

 

6. Konflikt eller omställning? Vart är vi på väg? 

 

Dagens politik (såväl lokalt, nationellt som globalt) präglas av kortsiktighet (i Sverige i 4-års cykler), 

fokus på ekonomi och teknik samt ytlighet. Inte sällan finns dolda agendor och det serveras lögner 

och/eller vilseledande information. Rådande system präglas även av tillväxthysteri. Nationella 

intressen och etniska eller religiösa gruppers intressen ställs mot varandra. Ett skräckexempel är 

Zimbabwe, där regeringen beslagtog 10.000 vita invånares gårdar och satte andra utvalda personer att 

sköta dem. Resultatet blev misskötsel, svält och hyperinflation p.g.a. ledningens inkompetens. 

 

Filmtips: 

Filmen ”A farm for the future”. En film som berättar om odling utan tillsats av fosfor. 

 

Gödkycklingar, som är den vanligaste formen av kyckling som säljs i butiker serveras i våra i hem, 

t.ex. i Sverige är en allt annat än etisk verksamhet. Kycklingarna föds upp snabbt och är slaktmogna 

redan inom 6 veckor. Benstommen är så skör att kycklingen inte klarar att gå längre när den är 7 

veckor gammal. 

 

Dagens skogsbruk, trakthyggesbruk, bygger på att en enda generation träd planteras, gallras och 

slutavverkas efter 80 á 100 år. Träden (tallar) duger sällan som byggnadsvirke eftersom de innehåller 

för mycket kvistar utan blir istället oftast pappersmassa eller används för energiutvinning. De enda 

som tjänar på denna typ av skogsbruk är de skogsbolag som tillverkar pappersmassa/biomassa. Det 

finns en alternativ hyggesfri metod, kallad Lübecksmetoden, och som innebär att flera generationer 

träd samlas på samma yta och endast de största (fullvuxna) träden avverkas. 

 

Filmtips: 

Filmen ”Corn”, en dokumentärfilm om majs. 75 % av alla livsmedelsprodukter innehåller majs. 

 



I några städer har man valt att förbjuda bilar i innerstan. I Basel gäller endast spårvagn och i Wien 

endast häst och vagn. 

 

- Nästa träff: 

Torsdagen den 15/11 kl. 19 på Håbo bibliotek. 
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