
 

Omställning Gävle Verksamhetsberättelse 2022 
 

Fö reningens verksamhet utga r i hö g grad fra n medlemmars engagemang öch aktiviteter. En del 

av det vi gö r sker inöm fö reningen, men mycket gö rs öcksa  i samarbete med andra fö reningar 

öch grupperingar. 

Samarbeten 
Fö reningens medlemmar har under a ret bjudits in öch deltagit i ölika planerings- öch 

arbetsgrupper. 

Under va ren deltög vi i planeringen infö r ABF, BILDA, Studiefö rbundet vuxenskölan öch 

Studiefra mjandets gemensamma miljö festival.  

”Framtidens föaje ” a r en plattförm fö r samtal initierat av Omsta llning Ga vle, Gretas Gamlingar, 

Naturskyddsfö reningen, Extinctiön Rebelliön (XR) Ga strikland öch Fölkteatern Ga vlebörg. Under 

va ren genömfö rdes 6 tra ffar med samtal kring hur vi kan ta nka pa  framtiden ur ölika perspektiv. 

I samband med va rens frö - öch sticklingsbyte pa  Alternativböden Lyktan fick fö reningen a ven 

mö jligheten att införmera öm vikten av att ta hand öm va r matjörd. Lyktan har a ven erbjudit 

fö reningen mö jligheten att bidra till bökutbudet i butiken. 

Omsta llning Ga vle har förtsatt deltagit i Kömmunens framtagande av ”Smarta Kartan”. 

Kömmunen anördnade en cykelsafari 20 augusti fö r att marknadsfö ra kartan. 

ABF:s natiönella vecka ”Ordet Fritt” fö rlades 2022 till Ga vle. David Jönstad fö rela ste da  med 

rubriken ”lever vi i samha llsköllapsen?”. Vid den efterfö ljande paneldiskussiönen satt 3 

medlemmar i panelen. 

Fö reningen var medarrangö r i ”Framtidsverkstaden”, ett samarbete mellan Fölkteatern, ölika 

studiefö rbund, Svenska kyrkan öch miljö fö reningar. Detta resulterade i 4 wörkshöps pa  

Musikhuset den 27 augusti med en avslutande klimatkö r. 

Den 9 september deltög fö reningsmedlemmar i en gemensam klimatmanifestatiön pa  

Ra dhustörget infö r valen till riksdag, regiön öch kömmun. 

Den 28 september arrangerade La nsmuse et öch La nsstyrelsen tillsammans med ABF, 

Omsta llning Ga vle öch 4 ytterligare fö reningar ett ö ppet evenemang under rubriken 

”Krisberedskap med maten i fökus”. Fra n OG införmerades bl.a. öm stadsödlingar öch 

gemensamhetsödling pa  kömmunal mark (appröpriering). 

I ett samarrangemang med Ga vle Museum 16 növember fö rela ste Jöhanna Leymann öm 

”Ha llbart Möde”. 40 a hö rare fick a ven införmatiön öm Omsta llning Ga vle genöm 2 av va ra 

medlemmar. Fö reningen medfinansierade evenemanget.  

Fö reningen bjö ds in till att delta i en ”Omsta llningsresa” till Ockelbö 19 növember. 2 medlemmar 

presenterade Omsta llningsrö relsens 8 principer öch en utsta llning kring matsuvera nitet öch 

egenödling / appröpriering 



 Sedan növember 2022 pa ga r, pa  kyrkans initiativ, en digital studiecirkel öm böken "Naturlagen. 

Om naturens ra ttigheter öch ma nniskans mö jligheter." Böken a r skriven av Henrik Hallgren 

öch Pella Larsdötter Thiel.  Cirkeln avslutas i februari/mars 2023. En av bökens fö rfattare, 

Henrik Hallgren, kömmer att fö rela sa i va rens seminarieserie. 

Den 23 növember bjö d ABF öch Omsta llning Ga vle in till ett ”Omsta llningsmingel”. Ett flertal 

aktö rer/örganisatiöner presenterade sig fö r varandra öch diskuterade samarbete öch arbetssa tt.  

Kva llen avslutades med en fö rela sning av Herman Geijer med rubriken ”Mönstersamha llet”. 

Den 16 december arrangerade studiefö rbunden tillsammans med pölitiska partier öch ett flertal 

fö reningar ”En kva ll fö r miljö n öch humanismen”. Omsta llning Ga vle bidrög med en wörkshöp 

kring Omsta llningsrö relsens 8 principer. Kva llen innehö ll en blandning av fö redragningar öch 

underha llning. Fö reningen medfinansierade evenemanget. 

Omsta llning Ga vle öch Naturskyddsfö reningen deltar med ideella krafter i ”Cykelkö ket Ga vle”. 

Det a r Studiefra mjandet Ga vle söm driver öch har startat upp verksamheten. 2022 genömfö rdes 

en la r-dig-cykla-kurs fö r vuxna öch flera tillfa llen med dröp-In pa  Cykelkö ket, söm a r en verkstad 

da r inva nare sja lva kan serva sin cykel genöm att la na verktyg öch annan utrustning. 

Under a ret har pallkragsödlingen utvecklats i Böulögnern öch pa  Bryna s av driftiga medlemmar. 

I Andersberg finns a nnu ingen pallkragsödling, men samtal pa ga r. 

Omsta llning Ga vle har stö ttat annan verksamhet genöm att i sina kanaler sprida införmatiön öm 

relaterad verksamhet t ex en cirkel i klimatpsykölögi, könceptet ”walk and talk”, 

klimatna tverkstra ffar m.m. 

Ga vles Gretas Gamlingar har fa tt ett administrativt stö d genöm att OG fö rvaltar grupperingens 

ekönömi. 

Egen verksamhet 
Den 28 februari prö vade vi att bjuda in medlemmarna till en fikakva ll pa  ABF med mö jlighet att 

tra ffa styrelsen öch andra medlemmar. Uppslutningen var inte stör.  

Under a ret genömfö rdes tötalt 4 medlemsmö ten 13/4, 8/6, 8/9 öch 3/11. Mö tena fökuserade pa  

samördning av verksamheten, erfarenhetsutbyte öch hur vi mö ter inbjudningar till samarbeten 

öch evenemang. Medlemsmö tena rappörteras söm en cirkel till ABF. 

Den E-petitiön med fö rslag pa  inra ttande av medbörgarra d söm fö reningen skickat till 

kömmunen 2021 fick tillra ckligt stö d av Ga vlebörna, varfö r fö reningens ördfö rande fick 

presentera fö rslaget fö r kömmunfullma ktige den 28 mars. Inget inra ttande av detsamma verkar 

döck vara aktuellt.  

Till hö sten startade en cirkel under namnet ”energifö rsö rjning i ömsta llningens tecken”. Cirkeln 

inleddes med att gruppen tillsammans svarade pa  en remiss öm Ga vle kömmuns energiplan. 

Da refter utgick cirkeln fra n Jöhan Ehrenbergs bök ”Höppet”.  

Vid Omsta llningsna tverkets könferens i Ja rna 25-26/11 deltög 3 av fö reningens medlemmar. 

Seminarieserie  

Våren 2022: Omställningens tid är nu: 
10/3 Pella Thiel gav öss en ny bera ttelse öm livet, naturen öch ma nniskan 36 a hö rare 

6/4 Gunnar Rundgren: Om ett ha llbart livsmedelsystem i jördbruket (57 a hö rare). 



5/5 Arne Mu ller: A r de störstilade planerna ha llbara (56 a hö rare). 

17/5 Sven Hillert: Religiönens röll i ömsta llningen (32 a hö rare). 

Varje seminarium fö ljdes upp med ett digitalt eftersnack (samtal pa ga r) fö ljande ma ndag. (5-6 

deltagare). 

Seminarieserien öch eftersnacket rappörterades till ABF söm kulturevenemang. 

Seminarieserien planerades öch genömfö rdes i samarbete med Naturskyddsfö reningen Ga vle 

söm öcksa  medfinansierade. 

Hösten 2022: Heta Klimat och Miljöfrågor: 
29/9 Lars Jadelius: A gandet av himmel, hav, skög öch bygd 

27/10 Lisa Rö stlund: Skögslandet, en kritisk granskning 

24/11 Therese Uddenfeldt: Gratislunchen 

26/1 2023 Henrik Blind: Gallökgruvan, samerna öch miljö n 

Fö r hö stens seminarier tög Naturskyddsfö reningen Ga vle huvudansvaret. OG var medarrangö rer 

öch a ven medfinansia rer.  

Föreningsformalia 
Den 16 mars genömfö rdes fö reningens a rsmö te.  

Under a ret har 7 styrelsemö ten öch 4 medlems/samördningsmö ten genömfö rts. 

2022 hade vi 54 betalande medlemmar öch dryga 260 pa  listan ö ver de söm vill ha lla sig 

införmerade öm va r verksamhet. 

Ga vle den 29/3 
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