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Vårfesten

Den 22 maj bjöd föreningen på såväl grillspett som lekar och
glad samvaro. Gatubandet Bicycle Beat stod för en musikalisk
workshop. Solen sken och så här upplevdes festen av relativt
nyinflyttade Siri Malmhake.

Festfotograf: Peter Malmhake

– Peter och jag kom hit för drygt ett år sedan. Många har bott i
huset länge och känner förstås varandra väl. Samtidigt vet jag
hur viktigt det är att skapa kontakter och relationer.

– Jag gick till festen med intentionen att
lära känna nya människor.

– Jag gick runt och presenterade mig: ”Hej jag heter Siri”.
På det viset fick jag många nya bekanta.

– Det kändes som att vi hade vår alldeles egna festival. Det kom förbi folk från andra
delar av Björkhagen och ville vara med. De var riktigt avundsjuka på att vi hade vår
egen musik, våra grillspett och våra lekar.

– Det var en väldigt fin festkänsla. Bicycle Beat
spelade och man liksom bara omslöts av musiken.

– Före festen kunde jag namnet egentligen bara på folk i min egen korridor, kanske tio
personer. Efter festen är det dubbelt så många, minst. En storstad kan kännas väldigt
anonym. En sån här fest motverkar anonymiteten. Det är en stor fördel att känna
många i sitt närområde. Det ger en förhöjd livskvalité.

Ny studiecirkel startar i höst

Hållbara Sockerbiten
Alla i huset är välkomna att delta när
cirkeln drar igång efter sommaren. Syftet
är att studera och diskutera vad som kan
kallas en hållbar livsstil; vad som krävs för
att jordens resurser inte ska förödas utan
finnas kvar för framtida generationer.
Idén kom upp på årsmötet i februari där det
också bildades en grupp som ska driva frågan
vidare mot ett konkret mål.
Till bomötet 18 april hade gruppen bjudit in
föreläsaren Benton Wolgers som gav sin syn på
hur vi bör går till väga för att hushålla med
jordens ändliga resurser.
– De tre viktigaste faktorerna för en omställning till ett hållbarare leverne är enligt Wolgers
Energi, Ekonomi och Ekologi.
– När det gäller energi är nyckeln att sluta
elda med olja och fossila produkter. När det
gäller ekonomi handlar det om hur samhällen
kan organiseras utan dagens krav på ständig
tillväxt.
– Vad beträffar ekologin är det viktigt att
förstå hur urbaniseringen sedan länge har
skapat ett brott mellan matproduktion och
konsumtion, det som kallas för det brutna
kretsloppet. För att återställa balansen måste vi
i större utsträckning äta lokalt odlad mat.

Så långt Benton Wolgers. Vad vill nu gruppen
Hållbara Sockerbiten göra? Magnus Jonsson på
plan 8 är sammankallande.
– Vi vill börja med att öka vår medvetenhet
genom att läsa, tänka och samtala tillsammans
med våra grannar om vad vi menar med social
hållbarhet. Därför kommer vi i höst att inleda
vår studiecirkel med att diskutera en bok.
– Det finns just nu förslag på tre böcker som
alla behandlar dessa frågor. Vilken det blir ska vi
bestämma på ett möte i juni.

Böckerna på listan är
– David Jonstad: Kollaps
– Naomi Klein: Det här förändrar allt
– Amanda Martling m fl: Sånger från jorden
Information om gruppens fortsatta arbete
kommer att anslås i korridorerna. Det går också
att få veta vad som händer genom att kolla på
facebooksidan Björkhagsplan 9.

Redaktören önskar alla läsare en glad sommar.

