
 
 
Bokcirkeln. Minnesanteckningar från möte nr. 7. 

Tid: torsdagen den 18/4 2013  Plats: Håbo Bibliotek, BCJF 

 

Närvarande: Ann-Christine Henriksson, Ulla Henriksson, Sofie Bergengren, Torgny Eriksson, Staffan 

Granqvist, Bengt Lidmark, Ingrid Ljungkvist och Elsmari Rutersten 

 

Björn Forsberg har en blogg kallad ”I gränslandet”. Han uppfattas som bitter på samhället i sin bok 

”Omställningens tid” men gav ett helt annat intryck när han uppträdde som föreläsare. 

 

Matmarknaden den 6/4 var lyckad. Alla varor sålde slut för försäljarna. Mat har ett bra genomslag. Det 

finns ett sug efter lokalproducerad mat. Nästa matmarknad (”Lokalproducenternas Dag”) går av 

stapeln den 11/5. 

 

En lokal matproducent, köttbonden Sune Erlandsson, som driver Fröslunda Ekogård utanför 

Enköping. Gården är KRAV-certifierad. Torsdagar står hans frysbil parkerad vid Bålsta resecentrum 

(utanför Taxistationen) och där kan folk köpa kött från hans kobesättning utan mellanhänder. Lördagar 

står han på samma sätt och säljer kött i Enköping. 

 

Två unga kilar i 20-årsåldern, Mathias Ekfalk och Philip Åstrand från Billbo (Sigtuna kommun) driver 

företaget ”Viltbilen”. De köper in styckat och fryst viltkött (rådjur, älg, fasan och dovhjort) från gårdar 

i Sörmland och som de sedan säljer på sin hemsida och levererar direkt hem till kunderna. 

Forskare i Norge har testat att ge odlad lax vegetabilisk föda. Det har dock visat sig att Omega 3-

halten i lax som ätit vegetabilisk föda är lägre än den som ätit animalisk. 

Hur går vi vidare? Frågan gick laget runt. 

Ann-Charlotte: Grannsamverkan bör förstärkas, exempelvis genom att man kunde låna höns av 

varandra. 

Ulla: En bonde (som odlar ekologiskt) borde inbjudas till ett öppet möte och prata om hur man gör när 

man ställer om till ett ekologiskt jordbruk. Problem och möjligheter. 

Bengt: Vi borde gå ut med en kampanj för att marknadsföra oss. Vi har ju haft en bokcirkel och bjuder 

in (allmänheten) till ett nätverk för de som tror på en lokal omställning. 

Ingrid: Vi borde vända oss till föreningslivet där folk är vana vid att jobba ideellt samt föra en dialog 

med ICA om att ta in mer lokalt odlade livsmedel. 

Staffan: Vi tar in kunniga föreläsare som t.ex. Johan Rockström, och som på ett lättfattligt sätt kan 

lära ut om de avgörande frågor som vi står inför. Det är också viktigt att vi delar med oss av våra 

kunskaper och syns i media. Allmänhetens medvetenhet om resursväggen och behovet av omställning 

är låg. Det är bra att vi skriver notiser i tidningar. En ungdomsgård för omställare och arbetslösa 

ungdomar med kafé och lokaler (att träffas i) vore bra. 

Elsmari: Vi fortsätter att träffas och försöker inbjuda inspiratörer till mötena. 

 

Beslöts att avsluta bokcirkeln med en avslutningsfest torsdagen den 16/5 kl. 19 i Hemkunskapssalen 

på Gröna Dalen-skolan, Bålsta. 
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