
 

        

Medskick från workshop om hållbarhet med Ingebo hagar som exempel  

Efter presentationen från Kristina Lindelöf delades gruppen in i smågrupper och fick 

uppgiften att diskutera utifrån ett antal frågeställningar för att ge några medskick i form av 

tips, svar eller fördjupande frågor. 

De möjliga frågor som smågrupperna kunde välja att diskutera utifrån var: 

1. Vilken historia att bygga vidare på finns i er bygd? 

2. Vilka resurser finns i er bygd som kan vara byggstenar i det hållbara samhället? 

3. Vad är i er bygd de största utmaningarna i omställningsarbetet? 

4. Hur kan vi med leadermetoden starta den mentala resan för att nå ett hållbart samhälle? 

5. Hur hittar vi förändringmänniskorna, de som kan vara katalysatorer? 

 

1. Vilken historia att bygga vidare på finns i er bygd? 

 

2. Vilka resurser finns i er bygd som kan vara byggstenar i det hållbara samhället? 

 

3. Vad är i er bygd de största utmaningarna i omställningsarbetet? 

 Det är så dyrt att vara grön. Så fort det heter ”Eco” kostar det tre gånger så mycket 

 Kan inte räkna hem solpaneler,  ”Clearblue”(???) –traktor i jordbruket 

 Tomma gårdar – prata med arvsfonden 

 Sommargäster som inte riktigt förstår konsekvenserna av klagomål på flugor, kolukt, ensilage…… 

70% ägs av sommargotlänningar 

 

4. Hur kan vi med leadermetoden starta den mentala resan för att nå ett hållbart samhälle? 

 Sammanföra olika erfarenheter och kompetenser och skapa ett ”Vi” 

 Hitta resurser lokalt (finansiering, materiella) 

 Nätverk, tidigare erfarenheter 

 Inspirera och förankra 

 Ställa fokus på att jobba inkluderande 

 Projekt  allmänna arvsfonden – hur får vi dem att tänka landsbygdsutveckling 

 Det får inte vara ”för fint” (för att också kunna få) att tjäna pengar. T.ex. en privat ägare av 

mark/hus måste kunna starta verksamheter 

 Snabbare resultat om alla typer av verksamheter och företag kan hitta metoder för att få lönsam 

landsbygdsutveckling och ett hållbart samhälle 



 

        

 Normförskjutning i samhället/i leader genom 

o Villkor för hållbarhet för projekten 

 Möjlighet att ge projektägare workshopledning om hållbarhet, både miljö och socialt  

 

 En trestegsraket 

o Bilateral information – inventering för att hitta människor… 

o Bygga från ”någon” och applicera Leader samt hitta mixen i små kluster 

o ”Minikluster” med olika kompetenser som expanderar 

 

 

 

 

Expansion/  i kluster/nätverk 

 

 

 

 

5. Hur hittar vi förändringmänniskorna, de som kan vara katalysatorer? 

 Nätverk 

 Nysvenskar 

 Lyssna 

 Titta i tidningar, sociala medier i lokala grupper, lokala föreningar/företagare – var finns det 

aktion.. 

 Vi ska våga föra samman ”Förändringsmänniskorna” Vi tror att LAG-grupperna kan bli 

katalysatorer 

 

Tips på goda exempel, nätverk och aktiviteter som pågår: 

 Leader Mälardalen har ett projekt på gång som ska syssla med Lokal energi och resursanalys efter 

modellen av LEA (Lokal Ekonomisk Analys) 

 www.ecovillage.org  
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http://www.ecovillage.org/

