Omställning Mariestad

Visioner – Positiva berättelser
Detta dokument är sammanställt av Hjalmar (senaste uppdatering 2020-04-13)

Senaste berättelsen överst. Alla våra omställare är välkomna att skriva sina (en
eller flera egna) positiva berättelser.

Innehållsförteckning
Jan 2020-04-12....................................................................................... 2
Jan 2019-12-20....................................................................................... 3
Hjalmar (före flytten till Mariestad) ............................................................. 4

1

Jan 2020-04-12
Det pågår olika kampanjer att Corona krisen ska leda till större insikter.
Parallellt pågår argumentation om att vi ska skyndsamt gå tillbaka till våra
bekväma liv som var innan pandemin.
Lite hopplöst säger många att snart är vi tillbaka i gamla hjulspår igen.
Då vill jag påminna om:
Det går bara tillbaka i gamla spår om vi styr dit. Bestämmer vi över våra val?
Väljer du fossilfria transporter. Klimatsmart boende. Mat från bönder nära dig
som odlar ekologiskt (har provat det i 1,5 år nu, ligger på ca 82% svensk
ekologisk mat). Hemester utan flyg. Återanvänd och laga det du har... ja, du har
ett val att styra i ny riktning. Det blir bra. På köpet får du bättre ekonomi,
friskare liv och bättre samvete. Bra va! Så nu vet du att du inte behöver köra på
som vanligt efter Corona krisen. Kom dessutom med oss och ha trevligt på Café
Grodden i höst så delar vi med oss av alla våra positiva erfarenheter och ett och
annat gott skratt.
Välkommen i det gröna du med.

2

Jan 2019-12-20
God Helg till omställare av rang.
Hoppas ni får någon dags vila. Prova gärna Yin-yoga. Laga sedan vegetarisk mat
odlad av bonden nära dig. Ta cykeln till tåget och byt saker med en vän.
Samtidigt hjälps ni åt att laga lyset på cykeln. Ni planerar gemensamt vilka frön
som ni behöver till era odlingar sommaren 2020. Ta er med hjälp av elbussen ut
i den nya ekosystembaserade hyggesfria skogen som nu finns i er närhet. På
vägen hem passerar du återbrukscentralen och köper lite beg kläder för bruk
senare i vår. Nästa dag går du till biblioteket och ser att där kan man numera
låna verktyg att laga trasiga möbler med. Nu när man är ledig i helgen kommer
du på att det är dags att söka halvtidstjänsten på jobbet så du får tid med att
leva.

3

Hjalmar (före flytten till Mariestad)
Vi kommer att leva klimatsmart och vara planetskötare. Samhället blir starkt på
alla väsentliga sätt – miljömässigt, ekonomiskt, socialt och själsligt.

Framtidens kännetecken


Tillgängligt (fossilfritt utesluter inga normala funktioner – såsom flyg*)



Ägodelat (färre prylar att underhålla, möjlighet att utnyttja fler)



Resurssnålt (kretslopp, minimalt svinn)



Rättvist (global omtanke)



Tryggt (stabilt betalningssystem)



Avkopplande (tillräcklig fritid)



Hälsosamt (skadliga kemikalier förebyggs)



Vänligt (människor emellan och gentemot planeten)



Kort sagt – harmoniskt med stort välbefinnande!

* Resten av berättelsen är ett förtydligande av flygdelen:
Flyget ska inte bara bli fossilfritt snabbt – dessutom behöver höghöjdseffekten
minimeras. Resenärernas personliga omställningar måste ske snabbare – därför
får flygbranschen en svacka under den allra närmaste framtiden.
Efter flygbranschens omställning kommer det totala flygandet troligtvis inte
återgå helt till samma mängd som före svackan, åtminstone inte om det blir
högre pris, för då väljer en del av turisterna att fortsätta med sina nya flygfria
resvanor. Dock återgår många yrkesgrupper till att flyga som vanligt. Och
interkontinentala familjer kan umgås IRL lika frekvent som nu.
Det positiva är alltså att flygbranschen återhämtar sig någorlunda med tiden,
så att de som är beroende av att flyga får tillräcklig tillgång igen.
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