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Omställning Mariestad 

Allmänt – Aktivitetsförteckning 

Detta dokument är sammanställt av Hjalmar Thulin 2021-06-30 

Arbetsgrupper 
Kontaktpersoner står först inom parantes 

 Odling till husbehov, permakultur, skogsträdgård och organisk biologisk 

odling (drivs av Elisabeth Adamsson, flexibel arbetsgrupp) 

 

 Ifrågasätta hemtjänstens bilar (Ingegerd Johansson och Jan Bertilsson) 

 

 Mer stadsodling (Marie-Louise Norlin och Jan Bertilsson) 

 

 Kollektivt boende (Marie-Louise Norlin och Mats Karlsson) 

Avslutade aktiviteter 
Bevarad historik (senaste sist) 

Väsentligast hösten 2019 

 Utställning på SpeedArtDesign 2019, se film från aktiviteten och resumé i 

dokumentet Folkbildning. 

 Spelade in en film om oss. 

Sammanfattning våren 2020 

 Mejlrutin skapades för mötesdeltagare som inte använder Facebook. 

 Samarbete med föreningar i Mariestad (i första hand 

Naturskyddsföreningen och vidare till STF och Friluftsfrämjandet) för ökad 

spridning av kunskaper om klimatets påverkan på våra liv. 

 Många nya tips och beskrivningar infogades i dokumentationen, bland 

annat skrev våra utsända "reportrar" varsin rapport från deras studiebesök 

hos ICA Kvantum i Skövde och Lidl i Mariestad. 

 Hade träffar med ICA Oxen, Leader samt Biosfärområdet och 

ElectriVillage. 

 Tog initiativ till lokal kraftsamling för omställning till klimatsmart samhälle, 

med koppling till den regionala kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra 

Götaland ställer om. 

 Skapade både Facebook-sida (hade tidigare bara Facebook-grupp) och 

egen webbplats (omstallningmariestad.se). 

 Tryckte upp vykort (flygblad med vykortskvalitet i A5-storlek) med 

information om oss. 

https://www.facebook.com/104226217904677/videos/334477010845915
https://omstallningmariestad.se/filer
https://www.facebook.com/104226217904677/videos/583376958938684
https://klimat2030.se/
https://klimat2030.se/
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Mellan terminerna, sommaren 2020 

 Startade föreningen Bånges Inköps och Distribution / Lager förening. 

 Coop, Lidl och Willys fick utbildningstipset och fråga/påminnelse om 

klimatmärkning (ICA fick redan på vårterminen). 

Sammanfattning hösten 2020 

Corona hämmade mycket 

 Filmvisning – tittade på en del av filmserien Klimatresan. 

 Arrangerade en stadsodlingsrunda, se resumé i dokumentet Odling. 

 Startade arbetsgrupper på ett nytt sätt – med mer arbete mellan ordinarie 

möten. En grupp kom långt med arbetet att beskriva "Ett mera hållbart 

boende". Arbetsgruppernas resultat följs upp kommande termin. 

 Initierade mer samarbete med Mariestads Naturskyddsförening – en del av 

den lokala kraftsamlingen. Vi hjälpte sedan till att ansöka fondmedel. 

Sammanfattning våren 2021 

Många möten var digitala eller utomhus på grund av corona 

 Omfattande uppdatering av dokumentet Byggsektorn inklusive bostäder, 

bland annat med rapport om Mariehus. 

 Några av oss skickade in synpunkter på kommunens förslag till Strategi för 

Agenda 2030. 

 Mariestads Naturskyddsförening fick fondmedel (genom vår samverkan) 

som Kraftsamlingsgruppen disponerade. Vi hjälpte till att... 

o göra en annonskampanj i MT, 

o starta Kraftsamlingsnätverket och 

o skriva manus inför reportage i MT. 

 

https://omstallningmariestad.se/banges
http://www.klimat2030.se/klimatsmartmat
http://res.sli.se/00/Media/UR/200416-2_104605_Klimatresan_handledning.pdf
https://omstallningmariestad.se/filer
https://www.facebook.com/MariestadStallerOm
https://omstallningmariestad.se/filer
https://mariestad.naturskyddsforeningen.se/grupper/kraftsamlingsgruppen
https://mariestad.naturskyddsforeningen.se/2021/06/03/kraftsamlingsgruppens-kampanjannons
https://mariestad.naturskyddsforeningen.se/grupper/kraftsamlingsgruppen/kraftsamlingsnatverket

