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Regional omställningshub Skåne är ett pilotprojekt för att skapa en regional hub i syfte att
koordinera omställningsrörelsen och omställningsarbetet i Skåne. Det blir den första regionala
huben och vi vill testa och utvärdera metoden för duplicering i övriga landet. Projektet ska
inventera och kartlägga aktivitet i regionen för samverkan, starta nya initiativ, utbildningar,
studiecirklar och konferens, samt dokumentera skånska initiativ i en film som ska ersätta engelska
inspirationsfilmen (In Transition 2.0).
I projektet var det från januari 2016 till och med juni en tjänst på 20%
Sedan 1 juli har tjänsten utökats till 60%. Under första halvåret var mycket av fokusen på Café
Planet samt för projektledaren att nätverka och bilda sig en uppfattning om miljö och
omställningsarbetet i Skåne.

Café Planet
Från projektstarten i November 2015 till idag 19 September har det i Skåne ordnats:
13st Café Planet på 8 olika orter utspridda runt om i Skåne; Kristianstad, Malmö, Simrishamn,
Trelleborg, Ystad, Båstad, Ängelholm och Landskrona. Innehållet har varit väldigt blandat med
ämnen som: kemikalier, kollaborativ ekonomi, hållbara banker, omställning, klimataktivism,
hållbar konsumtion, hållbart byggande m.m.
Planeringen är i full gång för vidare arbete med Café Planet, då även i Hässleholm och
Helsingborg.

Kurser
I Maj ordnade vi en Cirkelledarutbildning kombinerat med grundkurs i Omställning på
Klockaregården i Sösdala. 12 deltagare fick under två dagar skapa sig en helhetssyn på hur och
varför samhället behöver ställa om ifrån fossilberoende. Samt hur de kan använda folkbildning
och Studiefrämjandet för detta. Tanken är att det skall ordnas många fler kurser och projektets
styrgrupp har börjat fundera och planera för detta.

Framtidsveckor
Nu i September har projektet varit med och hjälpt till på Kristianstads Framtidsvecka, både
ekonomiskt och med en del arbetstimmar. Vi kommer även hjälpa med en programpunkt på
Helsingsborgs Framtidsvecka nu i Oktober. Vi har också närvarat vid de första planeringsmötena
för Malmös Framtidsvecka 2017 samt Helsingborgs Framtidsvecka 2017. Arbetet kring
framtidsveckorna fyller även en viktig funktion för projektet i form av nätverksbyggande, då de
samlar många olika aktörer som verkar inom miljö och hållbarhet.

Styrgrupp och omställningshub.
19 Augusti träffades och bildades omställningshubens styrgrupp.
Vi har nu regelbundna möten där vi planerar och diskuterar projektets framskridande.
En viktig del är att bjuda in till ett större uppstartstillfälle i November. Dit bjuder vi in alla vi i
styrgruppen identifierar att jobba med omställning i Skåne, för att introducera och samtidigt bilda

omställningshuben. Hur huben skall fungera och vad den skall göra o.s.v. är sådant vi planerar för
fullt just nu. I stora drag så skall Huben vara ett stöttande nätverk och en mötesplats för
omställare. Erbjuda kurser, kunskapsutbyte samt eventuellt bistå med utlåning av olika verktyg
eller hjälpmedel för olika omställningsrelaterade aktiviteter, t.ex. mustningsutrustning.

Karta på: skåne.omställning.net
En del av projektet är också att kartlägga omställningsgrupper och omställningsinitiativ runt om i
Skåne. Detta arbete är nu igång och exempel på hur det kommer se ut, fast med många fler
initiativ, finns på: http://skåne.omställning.net/

Filmprojektet
På styrgruppsmötena planerar vi för filminspelningen som kommer ske under våren och
sommaren 2017.

Projektledare, Anton Pettersson, Studiefrämjandet Skåne och Blekinge
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