
Ute blåser storm och ovisshet präglar landet. 

Kris, en jobbig tid och sen? 

Att en ny tid kommer är många överens om. 
Hur den blir beror mycket på vad vi gör nu. 
Själv hoppas jag att samarbetsviljan, medkänslan och lusten att hjälpa till 
där det behövs är här för att stanna. 

För det finns flera frågetecken och orosmoln. 
Något jag ser är risken för matbrist, om vi inte längre kan få mat importerad från andra länder. 
De har som vi kris nu. 
Att ha en egen lokal matförsörjning är en del av att skapa den extra beredskap  
som vi så tydligt har sett behövs här i Sverige. 

Så vad kan vi göra? Du och jag och kommunens styrelse i Håbo där vi bor. 

Här är några förslag: 

Vi behöver odla ätbart av alla slag och vi behöver börja nu. Idag är det inte många som gör det. 
Nu är det vår, och inom några veckor är det dags att så, sätta och plantera. 

Till det behövs mark, kunskap och människor. 
I kommunen finns mark, som inte används just nu och som ganska enkelt kan omvandlas till odlingar 
med hjälp av permakulturideer (länk 1). 
Det jag har i åtanke är jordbruksmark med eller utan byggplaner, 
och det är gräsmattor både kommunala och privata. 
Där skulle kunna skapas till exempel kolonilotter och gemensamhetsodlingar. 
Inspiration finns här: Tantolunden (länk 2) och Växjö (länk 3) 
Odlingskunskap finns både på nätet och hos många odlingskunniga invånare i kommunen. 
Människor, som idag blir friställda, kan få en viktig roll i uppbyggandet av odlingsplatserna. 

Tänk ett samarbete mellan alla partier för att driva denna fråga! 
Det är en viktig uppgift för kommunstyrelsen att säkerställa matförsörjning för kommunens invånare. 

Vi har inte tid att vänta.Tiden är inne NU! 

Anders Axner, medlem i omställningsnätverket och odlare. 

Länk 1:https://eldoga.wordpress.com/category/permakultur/ 
Länk 2:http://www.odlaihop.se/om-oss-33653091 
Länk 3:https://vaxjo.se/sidor/se-och-gora/odling.html 

 


