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Symptombeskrivning på ett 
dysfunktionellt system där man 
vill lösa problem genom att öka 
intensiteten på det som är 
problemet 

Hur ofta ord används i rapporten
- ”Konkurrens” i olika former, ca 48 ggr
- ”Självförsörjningsgrad” ca 3 ggr
- ”Närproducerat” ca 2 ggr
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Längtan att vara 
närmare naturen

Behov av ett 
lugnare tempo

Möjligheten att 
odla och ha djur
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Ödehustrend. Gruppen Jag räddade ett ödehus! på 
facebook har över 15 000 medlemmar

Forskare på SLU har sett en ”ny grön våg” pågå 
i över 10 års tid

Ett 20-tal kommuner har gjort ödehusinventeringar
men många av dem är redan inflyttningskommuner

Flera byar i Sollefteå kommun har inventerat hus på Flera byar i Sollefteå kommun har inventerat hus på 
egen hand. Resele, Boteå, Edsele och Sollefteås 
ödehus som tar ett grepp om hela komunen
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Nu snart 24 000

Källa: Emil Sandström, SLU

Kan snart bli ett LEADER-projekt

FB-gruppen Utflyttare ökade med 20% till 1900 st
under Juli - Augusti i år
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https://www.youtube.com/watch?v=lPbmlkvEwM0

Älvstaden är ett av Nordens största 
stadsutvecklingsprojekt – 
centrala Göteborg ska växa till 
dubbel storlek. Genom att stärka 
kärnan, möta vattnet och hela staden 
skapar vi en inkluderande, grön och 
dynamisk innerstad som är öppen 
för världen. 
Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 
000 nya arbetsplatser.

https://www.youtube.com/watch?v=lPbmlkvEwM0
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