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Omställning Dalarna 
Omställning Dalarna är ett nätverk av individer och organisationer som samverkar för att ställa om 
Dalarna! Det handlar om att vi måste ställa om för att hantera konsekvenserna av oljetoppen, den 
globala uppvärmningen, ekosystemerosionen, de sociala orättvisorna samt bristerna i det ekonomiska 
systemet. Vi gör olika typer av arrangemang och aktiviteter för att lyfta frågorna och för att stimulera 
en förändring. Läs gärna mer på vår facebook-sida; Omställning Dalarna. 
 

Omställning Dalarna är en del av det internationella 
nätverket Transition Towns, och är en folkrörelse som 
arbetar med att ställa om bland annat energiförbrukning 
och matproduktion i kommunerna, för att klara 
omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt 
samhälle. På Omställning Sveriges hemsida 
http://transitionsweden.ning.com/ kan du gå med i 
omställningsgrupper för din egen ort och hitta andra som 
också vill påbörja omställningen i din kommun! 
 

Ny Facebook-sida 
Sök på Omställning Dalarna på www.facebook.com eller gå direkt till 
http://www.facebook.com/groups/425601987468892/   
Omställning Rättvik har också en Facebook-sida. Kanske fler? 
 
Många omställare i Dalarna 
I Dalarna finns i dagsläget (vad författarna till detta nyhetsbrev känner till) omställningsgrupper i 
Falun, Leksand, Rättvik, Ornäs, Mora, Orsa, Skattungbyn, Ludvika, Avesta och Stjärnsund. De 
sistnämnda hade nyss ett möte där idéer/initiativ som hemsida med handelsring, byabuss och 
vattenburen solenergi kom fram. 
 
Tips på material för arrangemang & cirklar 
Filmer  

1. Urban Roots 
2. In Transition 2.0 hade premiär den 5 maj. Omställning Sverige 

har gjort en svensk översättning. Se filmens trailer 
på http://www.transitionnetwork.org/transition-2 Filmen kan 
köpas från England.  

 
Böcker: 
1. Omställningens Tid – tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid av Björn Forsberg 
2. Kollaps – livet vid civilisationens slut av David Jonstad 
3. Växla ner – 77 sätt att leva bättre på mindre av Karin Lilja  
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Skrifter  
Hela Sverige ska leva  

1. Ställ om (slut, nytryck i aug)  
2. Den globala byn 

 
Studieförbundet Vuxenskolan 

1. Hälsa för hållbar utveckling, sju landmärken (Johan Hallberg) 
 
Studiefrämjandet 

1. Äpplet 
2. Hållbar omställning 
3. Från oro till handling 
 

Se fler tips på http://transitionsweden.ning.com/ 
 
Kalendarium 
19-20 maj Dalarnas Trädgårdsmässa, tema odla för att äta. Se www.prmedia.se 
20 maj kl. 13 På det blivande permakulturcentret i Vinäs utanför Mora. Vi fikar, pratar om vad 
 vi var och en vill med omställningen där vi bor, om permakultur och odling, 
 kanske planerar vi lite framåt och peppar varandra! Anmälan till 
 ylva.grudd@naturskyddsforeningen.se , 0708-27 17 07. 
23 maj kl.18 Hälsa för hållbar utveckling. Vad får oss att må bra i grunden - inte bara för 
 stunden? Föreläsning av läkaren Johan Hallberg på Mora Folkhögskola. 
 www.mora.se/klimatpiloter  
24-25 maj Avesta Art Academy. Kultur och ekonomi. Kontakt 070-56 808 30, 
 karin@perers.se. 
Maj-juni  Pilgrimsvandring miljö, sång och gång. Miljöseminarium 27 maj på Mora 
 Folkhögskola. Se www.thepath.nu 
 
8 juni 9.30-12 Nollutsläpp med bevarad livskvalitet. Klimatomställningen och det goda livet! 
 Naturskyddsföreningen rikskansli, Stockholm. Anmälan senast 31 maj till 070-
 517 93 53 eller daniel.arnesson@naturskyddsforeningen.se  
9 el. 10 juni Michael Holt från Transition USA kommer till Europa. En mysig kväll med musik och 
 samtal. Kontakt Kevin Jarvis. 
12-13 juni  Landsbygd Dalarna 2020, Snöån Dala-Järna. Hur gör vi landsbygden till en 
 vinnare? Vad ska EU:s 200 miljoners satsning på Dalarnas landsbygd användas 
 till? Kontakt sten-rune.lundin@lansstyrelsen.se, 023-818 69. 
 
9-11 aug  Festival med musik och miljö, Tallhed Orsa www.rainbowfields.se.  
13-16 aug I samband med Inspirationsfestivalen (13-19 aug) i Skattungbyn tre 
 omställningsdagar om allt engagemang för odling och lokal hållbarhet som finns 
 i byn samt modevisning med ekologiska hampakläder m.m. Kontakt 
 asa_ringstrom3@hotmail.com, 0737-85 52 40. 
 
4 sept kl. 18 Start studiecirkel på Björn Forsbergs bok ”Omställningens Tid”, 
 Mora. Anmälan till leksand@studieframjandet.se, 0247-131 35. 
 Mer info: Sonja Viklund 070-24 14 268, misslagom@hotmail.com  
 
18 okt fr 17 Hälsa för hållbar utveckling, Johan Hallberg, Kulturhuset Rättvik. 
 Kontakt annika.varghans@leksand.se, 0247-80 000. 


