Omställning Mariestad

Allmänt – Samarbeten
Detta dokument är sammanställt av Hjalmar (senaste uppdatering 2021-05-06: litet tillägg om LEKS i kapitel 6)
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2 Studiefrämjandet
Vi har fått mycket stöd hela tiden och får det fortfarande. Vi tackar hjärtligt!
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3 Leader
3.1 Möte 2020-02-19
Resumé från Maria Kronwall
Jättekul att få ta del av alla era idéer!
PP-presentationen som jag visade finns inte på hemsidan, men i princip samma
information som jag drog för er.
Länk till hemsidan: https://leadernvskaraborg.se/vara-projekt/lokalamiljolosningar/
Information om pengarna som finns att söka:
https://leadernvskaraborg.se/paraplyprojekt/lokala-miljolosningar/
Länk till Facebook (som uppdateras oftare):
https://www.facebook.com/lokalamiljolosningar/
Kort resumé från mötet:
Maria presenterade Lokala Miljölösningar och vilka resurser som finns inom
projektet.
Omställningsgruppen berättade om sina hjärtefrågor och vilka idéer/projekt man
för närvarande arbetar med.
Förslag om att man genom projektet skulle kunna arbeta vidare med sin idé om
att konvertera bensinbilar till etanol genom samarbete med en lokal verkstad.
Gruppen pratar vidare om detta och fortsätter ha kontakt med Maria.
Förslag om att ordna en större omställningsdag tillsammans med flera andra
aktörer under t.ex. våren 2021 för locka fler till omställningsgruppen, sprida
kunskap om omställningsfrågor samt föra flera organisationer och föreningar
som arbetar med liknande ämnen närmare varandra.
Gruppen kommer att diskutera ett närmare samarbete med Biosfärkontoret i
Mariestad och därefter kan vidare samtal och planering kring en sådan dag
upptas.
Maria tar också kontakt med "skogsgruppen" för att se hur projektet kan hjälpa
till där.
Vi fortsätter ha kontakt om framtida samarbete och ni kan höra av er till mig
med frågor eller funderingar när ni vill!
Med vänliga hälsningar
Maria Kronwall
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Projektledare
Tel. 073-808 52 80
Leader Nordvästra Skaraborg
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4 Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
BIOSFÄRORGANISATIONEN INSPIRERAR, sprider kunskap, projektleder och
skapar mötesarenor.
BLI BIOSFÄRMEDLEM! Lär mer, ge stöd och var med och utveckla
modellområdet. Här är idéer, arbetssätt, produkter och tjänster viktiga
komponenter.
Omställare uppmuntras att bli medlemmar i biosfärområdet. Man kan få hjälp av
biosfärkontoret att söka pengar för specifika biosfärprojekt.
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5 ElectriVillage
Möjligheten finns att söka pengar för specifika projekt som främjar den hållbara
utvecklingen i kommunen. Läs om ElectriVillage (inklusive kontaktuppgifter).
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6 Var finns pengarna?
2020: Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en sammanställning med fokus
på bidrag för dig som vill jobba för att vi ska nå miljömålen.
2021: Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har gjort en
sammanställning av projekt- och investeringsstöd.
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7 Lokal kraftsamling

Vi har skrivit på hos Klimat 2030 och blivit godkända som undertecknare med
åtagande. Dessutom har vi gått med i nätverket Mariestad Ställer Om, som är en
del av konceptet Kommunområden Ställer Om.
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