
 
 
OMSTÄLLNINGSGRUPPEN I SIGTUNA KOMMUN anordnar ett viktigt möte 
(seminarium): 
Inriktning mot praktiska lösningar, presenterade av praktiker för praktiker. Seminariet 
genomförs lördagen den 27 februari 2010 kl  09.00 – 16 00. Lokal: Forum, Märsta. 
 
”HUR TRYGGA MATFÖRSÖRJNINGEN I SIGTUNA  
VID BRIST PÅ BILLIG OLJA?”  
  
Sigtuna kommun, som samhället i övrigt, står inför den allt mer akuta utmaningen/ kravet att 
ställa om till ekologisk och social uthållighet. Behov av kraftigt ökad andel närproducerad, 
ekologisk mat ger möjlighet att möta detta krav! En framtida brist på billig olja kommer att 
öka trycket, eftersom nuvarande industriella livsmedels-produktion förbrukar i snitt tio kilo 
olja för varje kilo mat. Utvecklat samarbete med landsbygd är ett överlevnadsvillkor. 
  
Syftet är att underlätta igångsättning av omställningsaktiviteter mot mera Sigtunamat 
producerad, förädlad och konsumerad i Sigtuna kommun med omkringliggande 
Upplandsbygd. Det ligger i sakens natur att det som gäller Sigtuna kommun kommer att gälla 
de flesta andra kommuner med mindre tätorter och kringliggande landsbygd. Alla intresserade 
är därför välkomna! 
 
Programpunkter  
-   En pallett av inlägg från intressanta presentatörer (ca 10 minuter var) som ger deltagarna i 
eftermiddagens arbete i självvalda grupper relevant information. 
  

• Bengt Bodin, Agr.Dr,  f.d SLU, Jorden gränser med tillgänglig yta per individ, i 
världen, Europa och i Sverige. Idag och i en uthållig framtid. 

• Bosse Andersson, ordförande för Sigtuna Kommuns Landsbygdsråd. med 
stöd av Sigtuna Kommuns Landsbygdprogram (bil 1) och leader 
Upplandsbygd. Bakgrund, möjligheter och mål med Sigtuna Kommuns 
Landsbygdsprogram. 

• Jan Eksvärd, miljöchef LRF, (www.lrf.se) Utvecklingen mot mer lokal mat och 
minskat beroende av fossil energi är i full gång. Hur arbetar LRF med detta? 



• Madeleine Granvik, forskare, Institution Stad och Land, SLU, Stad-land 
interaktion i fysisk planering - svenska kommuner mot en lokalisering av 
mat och energi  

• Marina Queiroz, landskapsarkitekt, Livsmedelsodling i stadsmiljö, en 
markanvändningsform för processen mot ett uthålligt samhälle, ekologiskt och 
socialt. Lärande exempel världen över. 

• Anne Johansson, Bondenära (www.bondenara.se) Lönsamt affärs-/handels-
/distributionssystem med förädling och lagring som knyter samman konsument 
med producent, I dag franchisingtagare i tre län Gävleborg, Dalarna och 
Värmland 

• Mikael Spirodon, ÄKTA Lanthandel, Sigtuna (http://www.xn--kta-
pla.nu/om.htm) , Butik med ekologiska produkter från råvaror till färdiglagat 
och catering. Nyetablerad, samverkan med konferenshotell med ekoprofil 

• Lennart Westerdahl, Gröna hagars kött (www.gronahagarskott.se), 
Kooperativ med uppfödning och förädling med bl.a gårdsförsäljning. Nöt och 
lamm. Pristagare, Deltagare i leaderprojektet Svartådalen (bästa projekt 2009) 

• Ylva Andersson, civ,ing ekosystemteknik. Matparken i Gottsunda, en 
medborgarträdgård där människor ges möjlighet att återknyta banden varifrån 
maten kommer samt där nybörjare och erfarna odlar tillsamman. Visioner och 
hur det nu startas upp. 

• Göran Svanfeldt, mångårig erfarenhet, ordförande och utbildare, från 
fritidsodling/koloniträdgårdar (bil 3). Halva Sverige kan leva på hemodlat! 

• Mats Sjöstedt, Hornuddens trädgård (www.hornudden.net) med butik och 
servering. Utveckling av odling med bl a  hjälp av skolungdom, praktikanter, 
och volontärer. Sammanhållande för föreningen/konceptet ”Bondes egen 
marknad” (www.bondensegen.com) , etablerad på flera platser i Sverige 

• Marie Tegnefjord, Sigtuna (www.skalmsta.com), driver Grön integration mot 
gröna jobb på gård i Sigtuna med djurhållning, upplåtelse av odlingslotter med 
cafe, bed&breakfast och utbildningslokal  

 
”Öppet” forum med övergripande tema: ”Hur skall vi i Sigtuna eller motsvarande 
samhällen framöver klara livsmedelsförsörjningen med allt dyrare olja (och 
krympande livsmiljö)?   
Med inspiration av presentatörernas inspel bildas ”underteman” kring vilka 
arbetsgrupper bildas, styrda av deltagarnas intresse. Närvarande resurspersoner 
jämte presentatörerna står till gruppernas förfogande. Diskussion i arbetsgrupper 
med gemensam avrapportering. 
  
Sammanhållande: Gustaf Delin, Omställningsgruppen i Sigtuna 
  
Arrangör: Omställningsgruppen i Sigtuna (www.omstallningsgruppenisigtuna.se) 
  



Sponsor: Leader Upplandsbygd 
   
Seminariet är gratis för deltagarna. 
Morgonkaffe, enkel lunch med ärtsoppa (vegetarisk soppa valfri)  
samt eftermiddagskaffe severas utan kostnad. 
Anmälan: delin@foresight.se (för att beräkna soppa!) 

 


