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Växjö satsar på  
by för återbruk och  
cirkulär ekonomi

Tanken är att återbruksbyn ska ligga i 
anslutning till återvinningscentralen på Nor-
remark i utkanten av Växjö. Under året har 
deltagare på Mackens och St Sigfrids folk-
högskolas återbrukskurs börjat att bygga 
återbrukade hus på tomten. 
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i hör det hela tiden. ”Omställningsrörelsen”, 
”den gröna omställningen”, ”hållbar omställ-
ning”. Uttrycket har blivit ett så kallat buzz-
word. Ett trendigt modeord som alla möjliga 

människor och organisationer, från Jordens vänner till 
Centerpartiet, slänger sig med och som verkar kunna be-
tyda ganska många olika saker.

Vad man menar med att ”ställa om” är oftast att skapa 
ett mer hållbart samhälle, inte bara ekologiskt, men även 
ekonomiskt och socialt. Men var kommer begreppet från? 
Och vad är skillnaden mellan omställning och vanligt 
miljövänligt hållbarhetsarbete?

OmSTäLLnInGSRÖRELSEn kom formellt till Sverige i slu-
tet av 00-talet. I den engelskspråkiga världen kallas rörel-
sen The transition network och växte fram under mitten av 
00-talet. Tankarna kom från permakulturen, ur lokaleko-
nomirörelsen och genom insik-
ten om peak oil – det faktum 
att oljetoppen nu är nådd och 
passerad och att vi inte har obe-
gränsad energi i form av fossila 
bränslen på den här planeten.

Den växte också fram ur 
konstaterandet att vi som 
människor fundamentalt mås-
te ändra vår inställning till 
oss själva och naturen, en inre 
omställning. Att vi behöver 
bry oss mycket mer om varan-
dra, se oss själva som en del av 
naturen och ekosystemet och 
hela oss själva genom att till-
skansa oss andra saker än nya 
ägodelar för att hitta en me-
ning med våra liv.

mETODIKEn, som innefattar 
sju steg och tolv principer, är 
en helhetslösning för att byg-
ga resilienta samhällen. Det 
handlar om att gemensamt bygga om hela samhällssyste-
met, att lära oss relatera till varandra på ett nytt sätt, att 
bli producenter istället för konsumenter. 

Det handlar också om att ställa krav på beslutsfattare 
inom politik och näringsliv att agera i enlighet med pla-
netens bästa, för att vi ska ha en framtid. Eller rent av att 
ta över och driva grundläggande samhällsservice, från 
energi bolag till matförsörjning, i gemensam, samägd, 
 kooperativ anda. 

HåLLBARHETSARBETET har pågått under många decen-
nier. Det har gått sådan inflation i det att ingen längre 
med säkerhet kan säga vad det egentligen innebär. Oftast 
handlar det om miljöarbete, att ta steg mot ett bättre sam-
hälle. Tyvärr har de stegen hittills varit alltför små. Vi har 
nått den punkten där det är för sent att prata om huru-
vida man ska försöka äta vegetariskt en dag i veckan och 
kanske åka mer kollektivt. Vi måste 
göra mycket, mycket mer om vi och 
våra ättlingar över huvud taget ska 
ha en chans. 

Det krävs en stor omställning för 
att vi ska kunna klara det. Därför är 
det viktigt att vi tar omställningsar-
betet på allvar och att vi arbetar alla 
tillsammans för att komma dithän. 

AnnA mARIS

Folkbildare inom Studiefrämjandet, omställare och poet
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Vad är  
omställning?

Vi behö-
ver bry 
oss myck-

et mer om 
varandra, se 

oss själva som 
en del av na-
turen och eko-
systemet och 
hela oss själva 
genom att till-
skansa oss an-
dra saker än nya 
ägodelar för att 
hitta en mening 
med våra liv.
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Redan i dag uppmuntrar Växjö kommun till 
återbruk på återvinningscentralerna i kom-
munen. 

Återbrukade saker kan redan lämnas in till 
Macken i en särskild container på Norre-
marks återvinningscentral.
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Mer oM Macken
Föreningen Macken 
registrerades 2004 
och dess första 
verksamhet var 
återbruk i form 
av en cykelverk-
stad. I dag driver 
kooperativet bland 
annat språk- och 
yrkesundervisning, 
butiker, stadsodling, 
kaféer och ett före-
tagscenter för att 
hjälpa dem som har 
ekonomiskt bistånd 
att starta egna före-
tag. Mackens fokus 
är hållbarhet och 
integration.
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Johan Lindell, Per-David Lögdahl och Armin Muratovic 
gjorde ett examensarbete om återbruksbyn på Linnéuni-
versitetet 2013. Här är en idéskiss från arbetet. 


