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Kommuner måste ta täten 
för en cirkulär ekonomi
KLIMAT
Omställningen mot en cirkulär  
ekonomi började för länge sedan: 
vi sorterar våra hushållssopor och 
soptippar har blivit återvinnings-
centraler som producerar biogas 
till våra fordon. Men omställningen 
behöver snabbas på och vi i kom-
muner och regioner spelar en  
central roll.

Under de senaste 150 åren har 
mänskligheten begått rovdrift på 
jorden. En omställning mot för-
nybar energi går nu snabbare och 
snabbare. Från att vi fått höra att 
det är olönsamt börjar investera-
re nu förstå att förnybart är lön-
samt.

Nu behöver vi också skynda på 
omställningen mot en cirkulär 
och hållbar ekonomi. Vi har levt 
på att utvinna råvaror för att pro-
ducera och konsumera för att till 
sist kassera och förstöra. 

Denna linjära och ohållbara eko-
nomi har en inneboende logik där 
det inte spelar någon roll vad vi 
gör när vi arbetar och håller hju-

len igång. Som om det var likgil-
tigt om vi river ner bra byggnader 
och eldar upp brunkol eller bygger 
vindkraft och undervisar barn.

Cirkulär ekonomi är visionen 
om ett hållbart samhälle där den 
ekonomiska tillväxten bygger på 
att återanvända och använda på 
nya sätt det som redan använts. 
Det är en vision om ett samhälle 
där resurser hela tiden återbru-
kas och återskapas om och om 
igen och affärsnytta går hand  
i hand med resurseffektivitet. 

De material vi använder är ge-
nomgående rena och förnybara, 
saker designas för att minimera 
spill och för att vara lätta att repa-
rera. Det finns redan formbara 
och nedbrytbara material som 
går att använda i stället för plast 
och det finns flera exempel på 
före tag som erbjuder att man hyr 
sin utrustning i stället för att 
köpa den. På det sättet kan den 
användas av fler och inte lika 
mycket behöver tillverkas.

I dag finns få incitament för 
före tag att tillverka saker som 
håller länge. Men om vi i stället 

för en tvättmaskin köpte funktio-
nen rena kläder? Vi betalar kan-
ske fortfarande för att ha en ma-
skin hemma men vi äger den inte. 
Då skulle plötsligt fabrikanten 
vinna på att tillverka en maskin 
som både höll länge och gick att 
reparera och konsumtionen av 
tjänster skulle öka på bekostnad 
av konsumtionen av varor. 

Genom att vi bygger ett system 
där det lönar sig att vara aktsam 
om resurser skulle vi alltså auto-
matiskt minska slöseriet. Utan att 
vi behöver ge avkall på några nyt-
tigheter vi vant oss vid. 

Kommuner är stora och viktiga 
konsumenter och genom att 
kommuner verkar för rena och 
förnybara material i våra upp-
handlingar och ibland hyr i stäl-
let för köper kan vi spela en viktig 
roll i att påskynda den utveckling 
som mänskligheten behöver.

Låt oss ta makten över det kort-
siktiga ekonomiska tänkandet 
och i stället ägna oss åt klok hus-
hållning medplanetens begränsa-
de resurser. 

Den gröna skatteväxlingen – 

med lägre skatt på arbete och 
återbrukade varor samt högre 
skatt på miljöskadliga varor – är 
god. Vi välkomnar att regeringen 
nu realiserar delar av denna skat-
teväxling, men skulle gärna se 
fler steg i den riktningen. Lokalt 
bör vi som kommuner också fin-
na vägar för en cirkulär ekonomi.
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DAgens ros... 
... till alla dem som 

hjälpt till kring bygget 
av våra fina vindskydd. 
Tack till Jan Persson, 
Ulf Lindell, Martin Lek-
sell, Andreas Persson, 
Magnus Nilsson, Björn 
Andersson, Lennart 
Jönsson och Katarina 
Johansson. 

Barn och PerSonaL  
På LÖVeStaD fÖrSkoLa  

och SkoLa

... till arrangörerna på 
Ystads brukshunds-
klubb för den supert-
revliga kursavslut-
ningsfesten!”

anDerS, MarGaretha  
och oLLe 

... till Farmen i Bol-
lerup för en trevlig dag 
och till personalen som 
ordnade med grillad 
korv med mera.

GUn och rUne, anna-Stina 
och StiG, Britt-Marie  

och SVen

... till Phillip på am-
bulansen i Ystad. Tack 
för att du tog så bra 
hand om min lillasyster 
och min pappa den 12 
juni.

chriSteL aVerfaLk

Nöjet är på din sida
FLER ERBJUDANDEN PÅ LUSTKORTET.SE

Följ med på en vandring runt anrika Christinehofs Slott eller Romeleåsens högsta toppar 
för att uppleva magin i 250-åriga bokskogar, böljande betesmarker, mäktiga alléer eller 
mystiska trollbundna skogar. Förundras över nya smaker från skånska mathantverkare, 
samtidigt som du njuter av naturens flora och fauna.
Längs vår vandring stannar vi på flera olika ställen och smakar på olika lokalt 
producerade munsbitar. Det kan vara rökt tupp från Lunnarps Hill, bärdryck från Linas & 
Binas eller kanske lamm från Romelekött.
Maten och drycken serveras från vackra buffébord, mitt i naturen, dukade med dukar och 
riktigt porslin. Under tiden ni äter berättar våra kunniga guider om de olika produkterna 
och mathantverkarna som ligger bakom dem. Vi lovar er många härliga timmar av 
njutning  och inspiration, en lisa för såväl smaklökar som själ.
Sammanlagt får ni smaka på upp mot 50 olika delikatesser och drycker. 
Vandringarna är ca 6–7 km och hela upplevelsen tar ca fyra timmar.
Vi garanterar en oförglömlig Smakvandringsdag tillsammans med Smakvandring Skåne!

SMAKVANDRING på Österlen eller Romeleåsen
Säsong: Maj–september
Tid: Kl 11.00 eller 12.00, beroende på startplats. Se hemsidan.

Lustkortspris 895 kr
(Ordinarie pris 1.150 kr)

Max 4 biljetter/lustkort.
Bokningen ska gå via hemsidan eller via mail!
www.smakvandring.se
info@smakvandring.se

För att få rabatten måste ni uppge: Lustkort YA

Oförglömliga Smakvandringar
på Österlen eller Romeleåsen!
Oförglömliga Smakvandringar

Ett fantastiskt roligt lagspel som passar alla 
från 7 år. Du ser sex olika men väldigt lika 
bilder – kan du förklara vilken du tänker på? I 
Nyans får du prova din förmåga att snabbt se 
detaljer och hitta ord och uttryck för vad du ser. 
Du ska beskriva bilden med ord, gester eller 
rita, så att ditt lag kan gissa vilken bild det är. 
En smula taktik och mycket skratt garanteras!
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FLER ERBJUDANDEN PÅ LUSTKORTET.SE

Kul sommarspel
för hela familjen!
Vi har kommit över ett parti om 
250 spel som vi säljer ut för 99 kr/st 
till dig med Lustkortet, ord pris 469 kr.
Först till kvarn!

YSTAD: Lilla Norregatan 9, Ystad
ÖPPET: Tisdag–fredag 8.00–12.00
SIMRISHAMN: Storgatan 23, Simrishamn
ÖPPET: Måndag och torsdag 8.00–16.00
Obs, endast kortbetalning.

Lustkortspris

99 kr
Ordinarie pris 469 kr


