Releaseparty & Workshop med Byggklubben
Onsdag 24 oktober 2018 kl 13-14, 14:15-15:40-16:30, Designcentrum, Prästgatan, Östersund
Deltagare: Britt, Karolina, Sara, Agnes, Anna, Jan, Stefan, Fredrik, Martin, Niklas, Camilla, Ann-Charlotte, Ingrid,
Maria, Malin, Lars-Åke, Tord, Marina, Maja, Ole, Karin
Rapporten från Byggnätverkets förstudie är tryckt, och finns att hämta som PDF och bläddringsbar webbtidning
via byggklubben.se/ Åhörarna fick höra om processer från två deltagare i byggnätverket: Maria Larsson,
Trädkojan, berättade om Solsidan i Undersåker och Camilla Landgren Persson berättade om Smultronbacken
och Blåbärsbacken i Digernäs. Deras berättelser finns på sidan 4 och 6 i rapporten. Samtalet handlade även om
svårigheter som företagare och fastighetsägare kan möta i relationer med regelverk och offentligt anställda och
hur man löser det. Att fortsätta utveckla nätverk och konstruktiva metoder är prioriterat!

Workshop om frågor att gå vidare med
Efter releasepartyt höll Byggnätverket och Byggklubben en gemensam workshop om frågor att gå vidare med.
Det finns många protokollförda förslag sedan tidigare, men här upprättades en ny bruttolista som poängsattes
och utföll enligt följande:
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Avlopp – småskaligt 18, opinion länsnivå 2, inventera/rekommendera 1 – totalt 21
Ekobyggteknik - energi 11
Planprocess – gemenskapsboenden 9
Inventera hållbara politiker 8
Kunskaps-/kontaktlista 7
Gårdsutvecklingsgrupp (en modell, typ “en väg in” fast som fältbesök, på en gård med potential) 7
Fler bostäder genom lokalomställning och utbo-processer (sälj gård -> bygg litet fritidshus) 7
Tiny house 5
Flyttkedjor (komplettera det som fattas) 2
Notiser/information för att påverka privatpersoner 1
Guldvatten 1
Lerklining
Permakultur
Knuffa storindustrin

Permakultur
Många deltagare i byggnätverket är också intresserade av permakultur, som bland annat handlar om
odlingsmetoder, självförsörjning, plöjningsfritt jordbruk, perenna matväxter, skogsträdgårdar och lokala
kretslopp. Permakultur utvecklas även till ett system för hållbart beslutsfattande, i syfte att skapa lokala system
som blir resilienta (tåliga) och regenerativa, det vill säga återskapar och bygger upp istället för att förbruka och
utarma. Jan Zackrisson i Klövsjö och Karolina Nätterlund, Designcentrum, har konkreta processer igång. Jans
berättelse finns på sidan 15 i rapporten. Det finns också många i länet med erfarenhet som gärna delar med sig.
Idéer finns om att ordna några nätverksträffar kring detta.
Vid anteckningarna: Karin Johansson

