
Rural talks

Sammanfattning, önskningar/drömmar:

• Ett bättre café, ur fysisk och mötesplatssynpunkt med plats för politik, filosofi, diskussioner 
och samarbeten

• Självförsörjning, kanske främst ur livsmedelsperspektiv, men kanske också ur ett 
kunskapsperspektiv, vi har så många olika kunskaper tillsammans som vi kan använda

• Fler festivaler/karnevaler
• Hållbar utveckling, även den sociala sidan med hållbara relationer
• Långsiktig bostadsförsörjning, unga människor måste ha möjlighet att flytta hit
• Fler kollektiva lösningar, en utökad låneekonomi, gemensamma jobbhelger där alla hjälps åt
• Utbildningsverksamhet, kanske i samarbete med folkhögskola, för att sprida kunskap, få nya 

erfaranheter och locka nya människor

På fråga om deltagarna vore intresserade av att möta människorna
på de andra rurala diskussionsplatserna blev svaret ett rungande ja.

Akt 1

Alla personer fick möjlighet att berätta lite kort om sig själv, sina drömmar och behov.

Vissa berättade väldigt kort och summariskt om sig själva, andra mer utförligt. Historierna rörde 
alltifrån den första kontakten med konsten, Bottna eller landsbygden till personliga framtidstankar 
med bland annat en gryende oro eller rädsla för en framtida samhällskollaps.

Vissa teman och specifika frågor återkom flera gånger under presentationsrundan. Ett konkret 
exempel var vår mötesplats, Café Oliva, där det fanns önskemål om en bättre fysisk miljö, både för 
besökare och de som arbetar; fler sittplatser, ett ordentligt kök, ny dekoration. Några ville 
uttryckligen se mer politiska diskussioner, andra efterlyste olika typer av erfarenhetsutbyte eller 
samtal för hitta bygdens egna framtida lösningar för att bygga ett hållbart samhälle.

Större ämnesområden som återkom var självförsörjning, hållbar utveckling och bostadsförsörjning 
utan några mer konkreta förslag under just det här mötet. Flera personer uttryckte en oro för den 
framtida försörjningen och framför allt – som det verkade – ur ett livsmedelsperspektiv. Lika många 
och kanske fler menade att landsbygden har just den möjligheten att garantera bygdens 
matförsörjning. En person önskade att det lokalodlade också skulle förtäras i samma område, utan 
att behöva passera stadens processindustrier för att slutligen hamna i en plastförpackning i 
livsmedelsbutiken. Några betonade den sociala sidan av hållbarhet, betydelsen av våra relationer, att 
bygga ett samhälle som är bra för människor.

En vanlig önskan var att nuvarande initiativ och satsningar kommar att falla väl ut och bli 
lönsamma, men också att problemtyngda verksamheter kommer att få rätsida på sina utmaningar. 
Vissa efterlyste mer kollektiva lösningar, bland annat en låneekonomi. Ett gemensamt lokalt 
bibliotek var en annan dröm som fanns bland en av deltagarna, ett retreat för konstnärer var en 
annan.

Ju fler personer som presenterat sig, ju mer återkom reflektionerna om all den samlade kunskap och 
erfarenhet som fanns i rummet. En person konstaterade att vi inte behöver vänta på någon, utan att 
vi bara kan sätta igång med alla projekt.



Akt 2

Några personer hade blivit ombedda att hålla en presentation på några minuter.

Lena F: Dagens samhällsplanering fokuserar mycket på staden och framför allt förtätning av 
densamma. Men i själva verket finns ingen forskning som tyder på att det är den enda rätta vägen 
att gå. Vill att vi går samman, växlar upp och ökar takten för att bygga en hållbar bygd.

Markus: Vill se fler samarbeten över föreningsgränser och kanske en årsbok eller -kabaré för att 
sammanfatta varje år vad som hänt och vad vi har åstadkommit. Fokusera mer på långsiktiga behov 
och lyfta fram oss i världen, kanske genom kurser och utbildningar.

Gunnar: Öva vårt tänkande genom mer filosofi på landet. Ställa obehagliga frågeställningar till oss 
själva för att kunna utvecklas som människor. Genom att inse att vi är dödliga och ta vara på livet 
kan vi skapa oss frirum mot starka ekonomiska krafter som vill göra oss till odödliga varumärken.

Lena J: Det finns oändliga möjligheter om tre saker sammanfaller: behov/stark önskan, fysisk resurs 
och frivilliga människor. Det var vad som hände när Vänboendet byggde sina lägenheter. Viktigt att 
inte nedslås av motgångar där en själv inte kan påverka.

Yngve: Har växt som människa tack vare kulturen och känner en skuld till samhället som 
resulterade i Bottna kulturfestival, att göra något för andra som kan ge egna erfarenheter. Vill ta hit 
nya krafter som vill komma hit och verka här. Föra samman det som är lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt,

Akt 3

Öppen diskussion där alla fick möjlighet att ta till orda, utefter en modererad talarlista.

U: Flera personer har nästa gått sönder på grund av sitt engagemang. Det får vi inte låta ske, vi 
måste hålla oss friska. Efterlyste fler festivaler och andra olika konstformer, vilka som helst, 
exempelvis ingenjörskonst, odlingskonst.
A: Vi ska fokusera och förstora upp Bottna, låt oss starta ett Magnum Bottna såsom 
Magnumgruppen i Paris, låt oss starta en egen tankesmedja.
K: Bottna preppers som förbereder sig på samhällskollapsen, men inte genom att hamstra vapen 
utan att knyta sociala kontakter. Starta ett filosofiskt café och prata självförsörjning och andra idéer 
med varandra.
E: Gå ihop och göra arbetshelger tillsammans. Finns inget bättre än att jobba ihop.
G: Blivit allergisk mot stormöten – efter att under stora delar av livet bott i kollektiva former.
Y: Tänker att arbetsgrupper jobbar var och en för sig och sedan presenterar sina förslag.
M: Karneval! Låt oss vända på samhällsordningen, låt landsbygden styra samhällsordningen. Konst 
är vi redan bra på, låt oss fokusera på politik, idéer, filosofi och praktik.
E: Folkhögskoleformen är en jättebra grund för undervisning. Både Ljungskile och Grebbestad 
folkhögskola är intresserad av samarbeten. Det skulle kunna göras med tältning under sommaren så 
det inte blir svindyrt, och allt kan avslutas med en gemensam festival.
S-O: Samarbete verkar vara det stora problemet, med för mycket individualism. Festivalerna 
kroknar till slut på grund av personalbrist/engagemang.
M: Önskar höstbal, årskabaré.
A: Vi måste göra något för kommande generationer och utveckla den kunskap vi har.
Y: Låt de som är bra på något göra det, sen får resten hänga på. Får de göra det som de tycker är kul 
så ordnar det sig.



K: Finns alla möjligheter att vitalisera föreningarna, exempelvis starta arbetsgrupper inom 
inköpsföreningen.
G: Utmaningen ligger i att hitta former för frihetliga samarbeten. Hur ska sådana utformas? Jag tror 
att vi inte är så dåliga på det.
I-G: Lust, allt måste bygga på att vi har lust och inte gräva ner oss i gamla motsättningar.
S: Trött på att ingå i styrelser och gå på stormöten. Jag vill i framtiden kalla mig senior rådgivare. 
Vi måste ha en tillströmning av unga människor.
M: Många halkar utanför när de inte har full arbetskapacitet. Branneby vill medverka till att alla ska 
få vara med och ta plats. Det ska bygga på lust, kreativitet och att hitta nya lösningar.

På fråga om deltagarna vore intresserade av att möta människorna på de andra rurala 
diskussionsplatserna blev svaret ett rungande ja.


