
Resultat	  af	  visionsmøde	  2017	  
	  
Visionsmødet	  udmøntede	  sig	  i	  en	  række	  ting/meninger/idéer	  om,	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  leve	  et	  
godt	  liv	  som	  lykkelige	  mennesker.	  Vi	  diskuterede	  både,	  hvad	  der	  skal	  til	  på	  et	  globalt	  plan,	  et	  
regionalt	  plan	  og	  til	  sidst	  lokalt	  plan.	  Her	  er	  en	  opsummering	  af,	  hvad	  der	  kan	  ske	  på	  lokalt	  plan	  
inden	  for	  en	  række	  områder,	  som	  deltagerne	  fandt	  vigtige.	  Der	  er	  naturligt	  flere	  overlap.	  
	  
Sundhed	  
Offentlige	  steder	  som	  skoler,	  biblioteker,	  børneinstitutioner,	  sygehuse,	  tog,	  busser,	  uderum	  og	  
plejehjem	  bør	  være	  strålingsfrie.	  Hvor	  der	  er	  behov	  for	  telefoni	  og	  internet	  anvendes	  kablede	  
forbindelser	  med	  fibernet	  i	  stedet	  for	  trådløse	  forbindelser.	  (Europarådet	  anbefaler	  at	  børn,	  unge	  
og	  gravide	  samt	  ældre	  og	  syge	  beskyttes	  mod	  elektromagnetisk	  stråling).	  
Grøn	  fællesspisning	  
Grønne	  områder,	  natur	  
Motions-‐	  og	  cykelstier	  
Omsorg	  for	  gamle	  og	  syge:	  Mennesker,	  sund	  mad,	  begræns	  trådløs	  teknologi,	  sunde	  aktiviteter	  
Bekæmpe	  støjforurening,	  sørge	  for	  ro/stilhed	  
Stort	  udvalg	  af	  træning	  og	  andre	  sundhedstilbud	  bl.a	  i	  aftenskoler	  samt	  fortsat	  tilskud	  til	  disse.	  
	  
Fødevareproduktion	  og	  andet	  
Fælleshaver,	  dyrkning	  i	  byerne	  til	  gavn	  for	  alle	  
Grønne	  omgivelser	  med	  mulighed	  for	  afstresning	  og	  aktivitet	  +	  meningsfuld	  beskæftigelse	  
Lokal	  resiliens:	  Fælles	  forsyning	  
Sund	  mad,	  drikkevarer	  
Lokalt	  forretningsliv,	  dyrkning,	  forædling,	  turisme	  
Biodiversitet,	  give	  plads	  til	  hjemmehørende	  arter	  i	  dyrkningssystemer	  
”Affald”	  –	  kompost,	  fx	  organisk	  affald	  fra	  husholdninger	  
	  
Anden	  produktion	  
Lokal	  produktion	  
3D-‐printer	  –	  nye	  ting	  gerne	  produceret	  af	  gamle	  
Produktion	  af	  konstruktions/byggematerialer	  
Produktion	  af	  penge	  
Timebanker	  (uden	  for	  markedsøkonomi)	  
	  
Transport	  
Cykelstier	  
Delebiler	  
Gratis	  blafferordninger	  –	  app	  
Strålingsfrie	  busser	  og	  tog	  –	  app	  
Lokal	  produktion	  
Kollektiv	  transport	  forbedres	  
Bymidten	  fri	  for	  trafik	  
	  
Energiproduktion	  +	  affald/genbrug	  



Affaldshåndtering	  som	  ressourcer/genbrug	  med	  mulighed	  for	  indflydelse	  
Reparationsværksteder	  –	  tingbibliotek	  med	  legetøj,	  værktøj,	  instrumenter	  o.a	  
Fællesforsyning	  og	  recycling	  –	  lokal	  resiliens	  
Demokratistyret	  produktion	  
Energiproduktion	  som	  en	  del	  af	  lokal	  resiliens	  
God	  spildevandsrensning	  
	  
Natur	  
Rent	  vand	  
Gamle	  træer/	  træer	  
Grønne	  områder	  til	  fysisk	  aktivitet	  og	  afstressende	  aktiviteter	  
Motions-‐	  og	  cykelstier	  (adgang	  til	  natur	  samt	  motion)	  
Biodiversitet	  
	  
Socialt	  
Fællesskab	  
Arbejdstid	  ned	  
Delebiler	  
Medindflydelse	  på	  eget	  liv	  
Fællesspisning	  med	  grønt	  fokus	  
Sociale	  netværk,	  fællesskaber	  og	  sikkerhedsnet	  
Mulighed	  for	  indflydelse	  
Lokalt	  foreningsliv	  
Fælleshaver	  i	  byrummet	  til	  gavn	  for	  alle	  
Omsorg	  for	  gamle	  og	  syge	  herunder	  sund	  mad,	  vand,	  uden	  stråling	  
Plads	  til	  forskelligheder	  
Skabe	  tilknytning	  til	  lokalsamfundet	  
Man	  kan	  bidrage	  til	  fællesskaber	  på	  måder	  der	  opleves	  som	  meningsfulde	  for	  den	  enkelte	  
	  
Vandforsyning	  
Rent	  vand	  
Bevare	  lokale	  vandressourcer	  
Kilder	  
Handlingsplan	  
Demokratisk	  kontrol	  
God	  ordentlig	  spildevandsrensning	  
	  
Visionerne	  giver	  et	  bredt	  overblik	  over	  emner,	  som	  det	  kan	  være	  relevant	  for	  Omstilling	  Ry	  at	  
arbejde	  med.	  En	  del	  af	  emnerne	  dækker	  vi	  allerede.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  


