
Ett annat Göteborg 
är möjligt!
Omställningskonferens 14–15 oktober
Boka in i almanackan redan nu!

Det är hög tid att samlas brett för att prata framtidsfrågor. Vi 
bjuder därför in privatpersoner, föreningar, nätverk, akademi, 
näringsliv, politiska partier, kommuntjänstemän med flera till 
Göteborgs första officiella omställningskonferens den 14–15 
oktober 2011.

Hur kan Göteborg med omnejd bli en mer resilient region, 
med högre grad av självförsörjning och som klarar kraftiga 
påfrestningar som ekonomisk kris, oljetopp, klimatförändringar 
och resursbrist? 

Vi kommer att diskutera ökad grad av regional självförsörjning 
på mat och energi, stärkande av den lokala ekonomin, välfärd 
som inte baseras på ohållbar ekonomisk tillväxt, människans 
plats på jorden och vad hållbarhet kan innebära på ett inre plan.

Konferensen är kostnadsfri. 
För mer info och lunchanmälan: www.ettannatgoteborg.se

Välkomna!

Program, fredag

Storan 
19.20-20.00 Parad för jorden 

Utanför Hagabion
18.00 Omställningssoppa 

Viktoriahuset
18.00-19.30 Pengaspelet
19.30-20.00 TidsNätverket - Social 
Valuta i Bergsjön
20.00-21.00 Opensource 
21.00-21.45 Ekonomi inom 
planetens gränser
18.00-23.00 Filmfestival för 
Förändring

Samlingssalen Viktoriahuset
19.00-22.00 Redesign
18.00-23.00 Gratisbutik
18.00-23.00 Speakers Corner
18.00-23.00 Klipp till ett parti 

Program, lördag

Falken, Studiefrämjandet

10.00-11.30 Transition Towns
11.30-12.15 Matpaus och 
lunchföreläsning Centrala Älvstaden
12.15-14.30 Tema Energi och  
Tema Existens
14.30-15.00 Matpaus
15.00-17.15 Tema Ekonomi och 
Tema Mat
17.30-24.00 Fest! ”It’s more like a 
party then a protestmarch”

Arrangörer: Omställning Göteborg, Studiefrämjandet, Ecoprofile, Ekobanken, Färnebo Folkhögskola, 
Gröna Studenter, JAK-banken, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Steg 3, Centrala Älvstaden.

Plats: Falken, 
Studiefrämjandet, 
Falkgatan 7,  
Redbergsplatsen, 
Göteborg. 
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Program lördag 
15 oktober
Plats: Falken, Studiefrämjandet, 
Falkgatan 7, Redbergsplatsen, 
Göteborg.  

10.00–11.30 Inledningsföreläsning
Transition Towns
Föreläsning om Transition Towns. Rörelsen 
som svept genom Storbritannien, Europa 
och världen och bidragit till att mobilisera 
människor i lokalt omställningsarbete. 

11.30–12.15 Matpaus med lunchföreläsning
Centrala Älvstaden
Kort introduktion till byggandet av den 
nya stadsdelen Centrala Älvstaden, och 
möjligheten att bidra med Gröna Visioner. 

12.15–14.30 Parallella seminarier
Tema: Energi  
Tema: Existens

14.30–15.00 
Matpaus

15.00–17.15 Parallella seminarier
Tema: Ekonomi  
Tema: Mat

10.00–17.15 Pågående verkstad 
Centrala Älvstaden
Ge dina visioner och strategier för hur 
Göteborg ska utvecklas. Projektet Centrala 
Älvstaden har initierats av Göteborg Stads 
Kommunstyrelse för att ta fram en vision och 
strategi för hur centrala Göteborg ska växa 
och utvecklas hållbart under lång tid framöver. 
Dela med dig av dina visioner och strategier för 
en hållbar stadsutveckling.

17.30–ca 24.00
Fest!
”It’s more like a party then a protestmarch!” 
Vi firar att omställningen mot ett mer hållbart 
samhälle ekonomiskt, ekologiskt, socialt och 
existensiellt är på gång, med en fest. Musik 
och mingel!
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Tema Energi: Från fossil
beroende till självförsörjning 
I detta seminarium medvetandegör vi behovet 
av snabba energibesparingar och lyfter fram 
nyckellösningar av strategisk natur för att min-
ska stadens energibehov. Första halvan ägnas 
åt kortare föreläsningar. Andra halvan av semi-
nariet ägnas åt gruppdiskussioner med syfte 
att finna nyckellösningar av strategisk natur för 
att minska energikonsumtionen i Göteborg.
Energianvändning i Göteborg idag
Johan Erlandsson, Ecoprofile

Framtidsförutsättningar för Göteborgs 
naturgas- och oljeförbrukning
Mikael Höök, Uppsala Universitet

Göteborg Energis arbete med 
energieffektivisering och plan för att bli 
fossiloberoende
Ann-Marie Lindell, Göteborg Energi

Affärsmodell som tar bort trösklar för 
fastighetsägares energiinvesteringar
Peter Wallin, Siemens

Renoveringen av Brogården till passivhus är 
lönsam och affärsmässig
Ing-Marie Odegren, Alingsåshem

Tema Existens: Människans 
plats på jorden
Vi har gett oss själva, vår skaparkraft och 
våra maskiner en alldeles speciell plats 
längst upp i hierarkin med rätt att dominera, 
erövra och exploatera allt levande. Då är 
det inte så konstigt att våra problem som 
definierats utifrån oss själva finner lösningarna 
i en fortsatt exploatering av biosfären. Men 
vilken är vår plats på jorden egentligen? Är 
miljöproblemet ett miljöproblem eller ett 
identitetsproblem? Har vi missuppfattat vår 
identitet och vad som är vår rättmätiga plats 
här på jorden? 

Introduktion
Hugo Norell, Omställning Göteborg

Människans plats på Jorden
Philippe Charras, Civilingenjör

Tema Ekonomi: En annan 
ekonomi är möjlig 
Ekonomisk tillväxt är ett hyllat mantra, 
men också en tvångströja som står i en 
tydlig konflikt med en hållbar värld. Här 
problematiserar vi tillväxtmodellen och 
diskuterar utifrån olika perspektiv hur vi 
kan skapa välfärd och utveckling inom de 
ekologiska gränserna.

Från tillväxt till utveckling...
Birger Schlaug, Grön samhällsdebattör 

Rapport från en hållbar framtid
Fredrik Warberg, Tidsverkstaden 

Hur kan våra pengar bidra till lokal 
omställning? 
Ingrid Westerfors, Ekobanken

Tema Mat: Nya modeller för 
matproduktion
Hur situationen ser ut när det gäller 
lokal matproduktion i Göteborgsregione? 
Vi fokuserar på hur vi kan öka graden 
självförsörjning på mat. Första halvan ägnas 
åt kortare föreläsningar. Andra delen ägnas 
åt diskussione kring hur olika parter kan 
samarbeta.

Introduktion
Elinor Askmar, Studiefrämjandet och 
Omställning Göteborg.

Småbrukares situation
Thomas Gunnarson och Hans Röös, Nordbruk

Ätliga skogar i miljonprogrammet – 
Permakulturdesign och Socialt Företagande
Mikael Roqvist, Trollhättan

Skitytor och grislease – Nya modeller för 
matproduktion 
Niklas Wennberg, Stadsjord. 
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Program fredag 
14 oktober
Ställ Om Natta! är temat för 
fredagen. Det sammanfaller 
med Kulturnatta i Göteborg, och 
här samlar vi ett program med 
kulturella aktiviteter. Huvuddelen 
av programmet sker i Viktoriahuset 
(Hagabiohuset) på Linnégatan 21A. 

Storan
19.20–20.00 Parad för jorden 
I anslutning till invigningen av Kulturnatta vid 
Storan, mitt emot bältesspännarparken. Får 
vi se ett stillsamt karnevalståg för att hedra 
jorden som rör sig långsamt genom stan, 
via Vasagatan, mot Viktoriahuset. Här är det 
fritt fram att ansluta sig för den som känner 
kontakt med sin inre växtlighet. 

Utanför Hagabion
18.00 Omställningssoppa 
Utanför Viktoriahuset blir det soppförsäljning 
på lokala säsongsanpassade grönsaker. Pågår 
tills soppan är slut. 

Viktoriahuset, Linnégatan 21A
Workshops/Föreläsningar

18.00–19.30 Pengaspelet
Pengaspelet kan ge dig en insikt om ditt 
förhällningssätt till pengar och vad pengar 
är för något. Du kan vinna och förlora – men 
insikter garanteras, samt en rolig stund! Ta 
med valfri insats i svenska kronor. 

19.30–20.00 TidsNätverket – Social valuta i 
Bergsjön
I Bergsjön jobbar man med en social valuta 
som kallas Timebanking. TidsNätverket i 
Bergsjön berättar om detta.

20.00–21.00 Hackerspaces och Opensource 
Öppen källkod för datorer har vidgats till öppen 
design av maskiner, verktyg och ekosystem. 
Bygg en egen traktor, robot eller 3D-skrivare; 
gör om, fixa och reparera.

21.00–21.45 Ekonomi inom planetens 
gränser
Dagens ekonomi är inte rättvis och inte 
hållbar. Ojämlikheten växer och många av 
ekologins gränser har vi redan överskridit. Men 
det går att förändra och skapa bättre system! 
JAK pratar hållbar ekonomi. 

Samlingssalen 
Viktoriahuset, Linnégatan 
21A
19.00–22.00 Redesign
Förnya din garderob genom att sy och styla om 
dina gamla kläder tillsammans med duktiga 
designers. Vi står för material, kompetens 
och symaskiner. Du tar med dig kläder att 
uppdatera.

18.00–23.00 Gratisbutik
Kom och ge saker du inte längre behöver och 
ta emot saker andra vill ge bort. Klimax ordnar 
Gratisbutik och skapar modell för konsumtion 
utan klimat

18.00–23.00 Speakers Corner
Kom och dela dina visioner om hur du vill 
att Göteborg utvecklas framöver. Eleverna 
från Färnebo Folkhögskola ställer upp en 
filmkamera och dokumenterar dina drömma. 

18.00–23.00 Klipp till ett Parti 
Klipp och klistra i olika partiers program, 
och skapa själv en sammansättning som 
blir det bästa partiet för omställning. Så 
kan vi uppmuntra partierna att inte göra 
omställningfrågorna till stridsfrågor.

18.00–23.00 Filmfestival för Förändring
Filmer som inspirerar till att förändring 
är möjlig från Färnebo Folkhögskola, 
TidsNätverket i Bergsjön m.fl. med titlar som 
Nyfiken Grön, Den nya gröna vågen, Inte som 
du tror. 


