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De tre byggstenarna, hållbarhetstriangeln, skall alltid genomsyra vårt tänkande, våra visioner 

och vårt beslutsfattande. Vårt tänkande skall vara långsiktigt: det skall vara hållbart för 

generation efter generation, efter generation. Vårt tänkande skall ha en global medvetenhet 

med visionen global rättvisa, lokal suveränitet (rätt till lokal försörjning av livsförnödenheter 

och bestämmanderätt), social gemenskap och deltagande demokrati. Vi ska bygga ett robust 

samhälle som förebygger ekologiska, sociala och ekonomiska kriser, förebygger stresslägen 

och ett samhälle som gör oss förberedda att hantera de krislägen som ändå kan komma. 

 

 

 

Miljökommittén arbetar för att Hållbar utveckling Broddetorp blir grund för Lokal 

utvecklingsplan Broddetorp. Hållbar utveckling Broddetorp står i samklang med Hela Sverige 

Ska Leva/ Omställning Sverige. 

Lokalt utvecklingsarbete sker i samarbete med övriga samhället. Kommunen/kommunerna är 

centrala samarbetsparter. De tre grundvärdena ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och 

ekonomisk hållbarhet kännetecknar också Falköpings Kommuns utvecklingsstrategi. Andra 

                 Socialt hållbar utveckling         

Ekologiskt hållbar utveckling                                   Ekonomiskt hållbar försörjning 



samarbetspartners kan vara Länsstyrelsen, Leader, regionen, högskola, SLU, 

Hushållningssällskapet m.fl. 

 

Hållbar utveckling Broddetorp 2012 -2020 

 

Skall konkretiseras i en tidsplan – mål 2012, mål 2012-2015, mål 2020. Vissa mål är mätbara, 

andra mindre mätbara. 

Målen är utformade efter vårt eget huvud (Miljökommittén) just nu. Det är bygden som 

formar och konkretiserar Hållbar utveckling Broddetorp. Alla bygdebor är inbjudna, och i 

dialog/samarbete med övriga samhället. 

(Målbeskrivning under varje rubrik är inte helt genomarbetade och i logisk följd) 

 

Hållbarhetstriangeln, kretsloppstänkande och återanvändning ska 

genomsyra allt utvecklingsarbete 

 

Transporter 
Hållbara och goda kommunikationer skall prägla Broddetorpsbygden 

 

Minska koldioxidutsläppen från trafiken. Mål: I enlighet med Västra Götalandsregionens mål: 

Fossila bränslen skall vara utfasade 2020. 100 % måluppfyllnad. 

 

Upprätthålla, ev. vidareutveckla busstrafik 

Initiera samåkningsprojekt 

Inspirera till ökad cykelåkning och gång 

Använda elektronisk kommunikation för att minska transportbehov 

Hushålla med transporter 

 

Klimatfamiljer, pilotfamiljer – ihop med kommunen och tidningen? 

Ordna Kommunikationsdag? 

 

Mat och odling 
Egenproducerad mat, diversifierad odling och djurskötsel skall prägla Broddetorpsbygden. 

Fler händer kommer att arbeta med jordbruk.  

 

Öka självförsörjningsgraden 

Inspirera till självhushållning, samarbete och bytesekonomi 

Samarbete mellan gårdar 

Kretsloppsjordbruk 

Återupprätta småbruket 

Öka kunnandet om ekologiskt hållbar odling 



Lära av de äldre. Tillvarata och vidareföra kunnande 

Ta tillvara ny kompetens och nya idéer/kunnande/grödor 

Lustfylld trädgård! 

Ta tillvara från trädgård, skog och marker 

Inspirera till ökad variation i lokal odling och djurskötsel 

Inspirera till lokal matförädling 

Ökad hantverksmässighet 

Skapa odlarförening? 

Ökad användning av småskalig ny och äldre teknik  

 

Påverka kommunen att ta steget fullt ut vad gäller offentlig matupphandling: närodlat, 

ekologiskt, krav på respektfull djurhållning 

Fortsätta sondera möjlighet till skolträdgård 

 

 

Arbeta för att Falköpings kommun förklarar sig GMO-fri i enlighet med kriterierna för 

Cittaslow 

 

Fortsatt stötta ICA Tranan att sälja lokalodlat och ekologiskt 

Propagera för köptrohet hos ICA Tranan 

Fortsatta lokala marknader utanför ICA Tranan 

 

 
 

 



Energi 
Egenproducerad förnybar energi skall prägla Broddetorpsbygden 

 

Energihushållning och medvetenhet om hållbar försörjning är grunden 

Flera småskaliga energikällor ger trygghet i försörjningen 

Ny småskalig teknik 

Kretsloppstänkande. Lära av de äldre. 

Minska energianvändningen, bygga lågenergisamhälle 

 

Småskaliga lösningar, socialt hållbara, lokalt förankrade – kooperativa eller enskilda – 

uppmuntra gemensamma och demokratiska former. Pengarna kvar i bygden. Lokalt 

samarbete. 

Småskalig lokal energi och energibesparande renovering ger arbete i bygden 

 

Fasa ut fossila bränslen till 2020 (samma mål som VG-regionen) 

Förnybar energi för uppvärmning, minska energibehovet genom renovering och hushållning 

Ekologiskt hållbar energi för transporter och verksamheter 

Ekologiskt hållbar el  

Biogas Broddetorp, sondera 

Använda redan etablerade lokala företag - solenergi, vind, biobränsle – och skapa nya? 

Energisnål förvaring  

 

Ny energidag Av egen kraft? 

Klimatfamiljer – i samarbete med kommunen och tidningen 

 

Avfall 
Minimera avfallet. Noll avfall 2020? 

Sätta upp delmål 1-5 års sikt 

Upprätta kretslopp, så nära som möjligt 

Broddetorp - pilotområde för dialog med AÖS 

Studie, beskrivning av vart avfallet tar vägen i nuläget. Gymnasieelev? 

 

Försköna Broddetorp 
Försköna Broddetorp – för oss boende, för besökare 

Skapa oaser och behagliga mötesplatser 

Plantera fruktträd, bärbuskar, blommor 

Använd lokalt hantverkskunnande 

T.ex. vid ICA Tranan, lekplatsen 

Samarbeta med trädgårdsföreningar 

 



 
 

 

Rent vatten, frisk jord och natur, måna om biologisk mångfald och det 

sköna landskapet 
Detta skall prägla Broddetorpsbygden 

All utveckling ska ske i samklang med ovanstående värden 

Skydda natur och bygd mot exploatering 

Minimera negativa effekter av verksamhet 

 



 

 

Värna kulturlandskapet 
Vår bygd är en bygd som sprungit ur den småskaliga självförsörjningen och med spåren av 

mänskligt liv under 10 000 år 

 

Att värna om detta kulturlandskap - ett grunddrag i Broddetorpsbygden 

Förändring och utveckling skall ske i harmoni med kulturlandskapet 

 

Tillgängliggöra bygdens historia 

Använda Heljesgården och den forskning och de historiska dokument som finns över bygden 

Hembygdsföreningen är en resurs 

 

Byggande 
Inspirera och locka till: 

Ett ekologiskt hållbart byggande 

Byggande som smälter in i kultur- och naturlandskapet 

Minimering av energiförluster + förnybar energi i nybyggnation 

Utnyttja solens energitillförsel maximalt 

Återanvända material 

Gemenskapsorienterat boende där faciliteter delas? 

 

 

 

 



 

 
 

Kultur 
En rik och levande kultur ska vara prägla Broddetorpsbygden 

Använd biblioteket! 

Tillgängliggöra bygdens äldre kultur 

Lyssna på de äldre 

Lära av barnen 

Skolan - en del av lokalsamhället och samhället en del av skolan, stärka banden 

 

Välkomna, lyfta fram och stötta allt kulturskapande, barn, ungdom, vuxna 

Ja till skönhet och fantasi! 

 

Social gemenskap 
Broddetorpsbygden skall vara en bygd av social gemenskap, en gemenskap där alla är 

inbjudna att höra till. 

Samarbete lokalt är en hörnsten 

Ta vara på alla människors förmåga och erbjuda alla bygdebor en plats 

Mötesplatser är centrala 

Mötesplatser för alla generationer 

Underlätta utbyte och dialog mellan människor 

Variation på mötesformer 

Marknader, bytesmarknader 

Matlag 



Vårda gemensamma traditioner – och skapa nya 

Bygden skall präglas av gästfrihet 

Alla bygdebors initiativ och aktivitet inom ramen för hållbar utveckling välkomnas och blir en 

del i bygdens gemensamma kraft och rikedom.  

Satsa på gemenskap i ekonomisk försörjning: ekonomiska föreningar, kooperativ, byten, 

hjälpa varandra 

 

Ja till lustfylldhet, ja till kreativitet, ja till fest och firande, ja till att ha roligt! 

 

 

Hållbar livsstil 
Hållbar utveckling Broddetorp ska verka för ett liv i balans 

Lagom arbete, lagom fritid 

 

Ett gott liv inom planetens gränser 

Förebygga stress genom balanserad livsstil 

Enklare liv kan ge högre livskvalitet 

Öppenhet för skönhet och stillhet, plats för långsamhet 

 

Arbeta för att på sikt möjliggöra sänkt arbetstid i lönearbete och ökad tid/ökat arbete på 

hemmaplan 

Utveckling mot mer vardaglig fysisk rörelse, mer fysiskt arbete, mer variation i arbetet 

Motion, sport, dans och lek, BGoIF 

Vardagsmotion via cykling och promenader, vandring 

Goda vardagsvanor 

Vardag/samvaro/fest 

 

Turism 
Att lära känna sin hembygd, upptäcka och uppskatta vad som finns i närmiljön är grunden 

Att inspirera, organisera och sprida kunskap om våra nära tillgångar 

Röra sig med större långsamhet, öppna sinnen 

 

En bygd som är bra för de boende är attraktiv för besökare 

Broddetorpsbygden skall präglas av gästfrihet 

Turism som är förenlig med hållbar utveckling 

Profil eko-turism 

Cykel, vandring 

Buss  

Småskalig verksamhet, där kan turism utgöra en del 

 

Genom Hållbar utveckling Broddetorp kan bygden bli en mötesplats för människor 

intresserade av motsvarande utveckling i sin bygd 

 



Bedriva fortsatta natur- och kulturvandringar i närområdet 

 

 
 

Folkbildning och samtal 
Folkbildning - en självklar del i bygdens liv och kultur 

 

Studiecirklar  

Föreläsningar 

Seminarier 

Film 

 

Alla teman där intresse finns! 

Skapa medvetenhet och kunskap inom alla områden som hör till temat hållbar utveckling 

Tillvarata och vidareföra kunnande 

Använda rådgivning och kunnande från t.ex. Länsstyrelsen, SLU och Hushållningssällskapet, 

Kärngårdar osv. 

Studiefrämjandet har några väl genomarbetade studiecirklar inom temat klimat och 

omställning, samt en inom temat att ta vara på historia/kunnande/skapa framtidsvisioner 

 

Använda våra lokala förutsättningar och resurser i lärandet – kan gälla även för skolan 

 

För bygdeborna, men också inbjuda bredare! 

 

Biblioteket är en central resurs 



 

För 2012 planerat visa och samtala kring filmen Home 

Ev. seminarium kring tema tillväxt/planetens gränser 

 

 

Coda = svans: 

Värdera handens arbete 
Reparera, återanvända, laga 

Hantverk, slöjd, konst 

Inspirera, stötta hantverk 

Verkstäder? 

Samarbete med hantverks- slöjd- och konstföreningar? 

Utställningslokal? 

Fler händer i arbete 

 

Samarbeta med högskolor och andra skolor 
Gemensamma projekt 

Lokala forskningsprojekt 

Lokala innovationsprojekt 

 

 

När vi har uppnått ett mål – då ställer vi till med en rediger fest 

 

 

 

Glada vinnare av Falköpings Kommuns miljöpris 2009! Fr.v. Åsa Larm Larsson, Berit Modin 

och Birgitta Hedström, Miljökommittén Broddetorp 

 



 

Lästips: 

 

Ställ om Sverige – inspiration och handledning för omställningsgrupper – Hela Sverige Ska 

Leva 2010 

 

Förnyelse på landsbygden – Ett tillvägagångssätt för samverkan mellan landsbygdens aktörer 

och utländsk kompetens – Jordbruksverket 2011 

 

100 000 jobs med baeredygtig omstilling – GNBO Danmark 2011 

 

Välfärd utan tillväxt – så skapar vi ett hållbart samhälle - Tim Jackson 2009 

 

 

 

Exempel på ekonomiskt samarbete på landsbygden: 

 

Norrbete – ekonomisk förening av 8 gårdar i Ångermanland som slagit sig samman för att 

producera och sälja kött av högsta kvalitet – egenkontroll ”från jord till bord”. 

 

 

 

 

 


