
Framtidsveckan är ett 
brett samarbetsprojekt 
med många lokala aktörer 
som på sin hemmamark-
nad ordnar aktiviteter, 
samtliga med syftet att 
väcka allmänheten till 
ökade insatser mot en 
omställning till minskad 
miljöbelastning på vår 
jord.

Falun tillhör de dalakommu-
ner som tagit till sig uppdra-
get på ett seriöst sätt. Under 
två veckoslut och veckan 
däremellan, vecka 15, fi nns 
ett omfattande program på 
fl era platser i kommunen.

– Framtidsveckan ska visa 
på att omställningen till ett 
hållbart samhälle måste bör-
ja nu. Den ska vara en mot-
bild till de många dystra 
framtidsprognoserna, säger 
arrangören.

I Falun fi nns Bernt Lind-
berg på Naturskyddsfören-
ingen. Han lyfter särskilt 
fram avsaknaden av krets-
lopp vi lever i då det gäller 
vårt intag av mat. Globalt, 
men även lokalt, ger produk-
tionen av livsmedel betydan-
de negativa effekter på vår 

jord, vilket inte kan fortgå 
och än mindre tillåtas öka 
länge till. Han visar bifogad 
illustration:

– Teckningen visar hur 
den näring vi människor 
använder kan återföras till 
jordbruket. Istället importe-
rar vi ungefär hälften av alla 
livsmedel, dessutom impor-
terar vi djurfoder som ex-
empelvis soja och fi skmjöl 
vilket ger stora skador på 
regnskog och fiskbestånd 
i haven. Och till den konst-
gödning som används för-
brukas mycket fossil ener-
gi vid framställningen. Göd-
ningen läcker sedan ut i 
atmosfären och i havet och 
bidrar till övergödning. Det 
fi nns alternativ och de krä-
ver ingen avancerad teknik, 
säger Bernt Lindberg.

Maffigt program
Programmet under Faluns 
Framtidsvecka är omfattan-
de. På Bjursås skola ordnar 
man en klädbytardag.. 

– Byt till dig en kofta, ett 
par jeans och en T-shirt. Du 
sparar därmed 8000 liter vat-
ten, 2,7 kg kemikalier och 
70-180 kWh jämfört med ny-

inköp, säger Naturskydds-
föreningen.

I Linghed inviger man en 
laddstope där man kan lad-
da sin elbil, vilka blir vanliga 
om några år. 

Vid Lingheds Livs ges 
också information om vind-
kraften på Tavelberget.

Är man intresserad av hur 
ett litet hus på 36 kvadrat-
meter kan byggas på ett eko-
logiskt sätt är man välkom-
men till Sara May Kahl, en 
25årig tjej som jobbar som 
snickare. Hon bygger ett li-
tet hus i Övre Glamsarvet, 
strax utanför Falun. Gamla 
Leksandsvägen, till höger 
före Önsbacksdammen. Hon 
har öppet hus i slutskedet av 
det lilla husbyggt. 

– Här har kvalité, behov 

och charm har gått före låg-
pris, slit och släng, säger 
hon. 

36 kvadratmetrar har ska-
pats med material som är 
återanvända och noga utval-
da för att inte påverka mil-
jö eller människa negativt. 
Är man här söndagen den 
10 april mellan 13.00-18.00 
bjuds man på ekologiskt fi ka 
och får också se Svarte Sö-
ren koka tjära! 

Återvunna material 
I studiefrämjandets lokal i 
Svärdsjö, Borgärdetvägen 
36,  kommer  under torsda-
gen Ulla Edlund från Önske-
källan att visa hur man kan 
använda sig av återvunna 
tyger och kaffepaket för att 
producera nya produkter.

I Magasinet på Faluns sta-
tionsområde förekommer 
en mängd aktiviteter under 
veckan.

Hela veckan kan man se 
utställningen Recycle Art 
och under fredagen mellan 
14.00 – 17.00 erbjuds barn 
och barnsliga hjälp att byg-
ga sin egen robot av skrot.

Tisdag 18.30 uppför Tea-
ter Albatross pjäsen Bortom 

havet, om hur europeiska fi s-
ketrålare tar upp fi sken ut-
anför Afrikas västkust så 
att lokalbefolkningen blir 
av med sitt levebröd. Debatt 
och fi lmvisning efter pjäsen. 

Lördagen den 16 april 
erbjuds du kostnadsfri och 
oberoende energi- och kli-
matrådgivning av Falu kom-
muns energi- och klimatråd-
givare på Hem-Familj-Ener-
gimässan på Lugnet.
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Framtidsveckan ger 
tips för framtiden
Organisationer, studieförbund och kommuner 
samverkar i en manifestation för en hållbar framtid

 FOTO: MARIANNE LEFFLER

 »Det fi nns 

alternativ och 

de kräver ingen 

avancerad 

teknik. «

Ny förskola
öppnar
I april öppnar en ny för-
skola i Falun, närmare 
bestämt i Gruvriskyr-
kans lokaler. Drygt 30 
barn väntar redan på en 
plats på förskolan.

Bakom initiativet står 
Falubon Madeleine 
Almquist.

– Det är roligt och in-
spirerande. Och behovet 
är stort, säger hon till 
Dalarnas Tidningar.

Nej till friskolor
Skolnämnden har gett 
avslag åt samtliga åtta 
friskolor som sökt om 
att få starta eller utöka 
verksamhet i Falun.

Det är tre gymnasie-
skolor, en grundskola 
och fyra redan etablera-
de frigymnasier som va-
rit aktuella i ärendet.

– Vi säger nej på grund 
av överetablering, sä-
ger Daniel Riazat, skol-
nämndens ordförande, 
till Dalarnas Tidningar.

Barnboksfestival
Den 20-21 maj kommer 
Länsbibliotek Dalarna 
att arrangera den första 
upplagan av en årligen 
återkommande barn-
boksfestival, med hu-
vudsyfte att öka barns 
glädje och intresse för 
läsning och berättande. 
Projektet är ett samar-
rangemang med Svens-
ka Barnboksakademin 
och Falu Stadsbibliotek. 
Festivalen kommer att 
äga rum på Fisktorget, 
Falu stadsbibliotek och i 
närliggande lokaler.

Kommunen 
investerade 
113 miljoner
Under 2010 uppgick Falu 
kommuns investeringar 
till nästan 113 miljoner 
kronor, drygt 90 miljoner 
kronor lägre än investe-
ringsbudgeten på 203,7 
miljoner kronor.

Det är hos kommun-
fastigheter och bygget 
av Egnellska huset som 
den största avvikelsen 
finns. Där blev nämligen 
investeringskostnaderna 
lägre på grund av diver-
se förseningar. Ombygg-
naden av Mormorsgatan, 
Fisktorget, Lugnetplat-
sen, Kristinebron och 
förstärkningsarbeten av 
kajerna vid Faluån är ex-
empel på större investe-
ringar, skriver Dalarnas 
Tidningar.

Ishallen får vänta
Ishallen på Lugnet är i 
behov av omfattande re-
novering, men kommu-
nen kommer under året 
endast att byta ut hock-
eypisten i betong, vilket 
beräknas kosta drygt 
5 miljoner kronor. Det 
läckande taget och lo-
kalens fuktproblem får 
alltså vänta.

– Problemen i ishallen 
är något som stötts och 
blötts under en längre 
tid, säger Jonas 
Lennerthsson, ordföran-
de i trafik- och fritids-
nämnden, till Dalarnas 
Tidningar.

ANNONSBLADET 2011 • vecka 144


