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KONSTVANDRING
Ibland har man behov av att se sin omgivning med
nya ögon, speciellt när verkligheten inte lever upp
till ens förväntningar. Ur ett konstnärligt perspektiv
kan föremål och miljöer förädlas från störande
inslag till estetiska upplevelser. Ett strövtåg i huset
visar vilka möjligheter vi har på nära håll.

Sömnlös.
Installation. Trä,
naturmaterial och
spiralfjädrar.
Upphovsmannen
önskar på egen
begäran få förbli
anonym.
”En tydlig blinkning
till Sigmund Freud det är längst ner i de
djupaste regionerna
som vi ska söka
sanningen om oss
själva.”

Förblindad. Betong, glas och trä. Tumba Glas 2013. ”Georg Varhelyis konstruktion från 1957
får nytt innehåll genom den genialiska idén att ersätta utblick med påtvingad introspektion.”

En doft av den fina världen. Lättmetall och betong. Svenska Bostäder-kollektivet. ”Ett verk
som talar till samtliga sinnen - inte minst luktsinnet.”

Ett upp och ett i minnet. Kakel, trä och stål. Ungdomssektionens volontärgrupp. ”En spark
rätt upp i ändan på den stillasittande borgerligheten.”

Längtan. Plast och avfall. Sortera. ”Den enskildes utsatthet skildrad med utsökt känsla för hur
även en oönskad individ kan överleva trots omgivningens krav på dess bortgång. ”

Föreningens studiegrupp drar igång

Hållbara Sockerbiten
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.
Det har blivit dags att förverkliga den idé som
kläcktes på årsmötet i februari om att bilda en
hållbarhetsgrupp här i huset.
Gruppens första möte den 25 september
kommer att diskutera David Jonstads bok
Kollaps, som beskriver hur samhällen riskerar
att gå under genom en ohållbar användning av
sina resurser.
Alla boende i huset är välkomna till mötet.
Dock är det viktigt att meddela i förväg om du
vill delta.
Mejla till:

groenvik@yahoo.se
Bokens författare David Jonstad:

Vårt samhälle är inte hållbart
”De flesta människor förstår instinktivt att
det moderna samhället är djupt ohållbart.
Att vi håller en stadig kurs mot en kaotisk
framtid. Trots detta framstår våra handlingsmöjligheter som högst begränsade.”
Att civilisationer kommer och går är knappast
ett kontroversiellt påstående. Romarriket och
mayaimperiet är populära historiska exempel.
Men att vår egen industriella civilisation har ett
bäst före-datum är svårare att acceptera.
Likväl genomsyras Kollaps av detta faktum.
Genom att titta på såväl nutid som historia
försöker David Jonstad ge en bild av vad som får
en civilisation på fall. En av de huvudsakliga
orsakerna tycks vara komplexitet. Ju större
komplexitet, desto större risk för kollaps.
Tre grundpelare bär upp den industriella
civilisationen: energi, ekologi och ekonomi. Det
är storheter som kännetecknas av stor
komplexitet och som dessutom är tätt
sammanbundna med varandra.

Boken finns att låna på biblioteket och går också att
ladda ner som e-bok därifrån. Vi rekommenderar å
det varmaste ett hugade deltagare följer uppmaningen att läsa de första 55 sidorna före mötet.

Gruppträff söndag 25 sept kl 19–21
hos Grönvik–Jonsson på plan 8
När den billiga fossila energin som hållit igång
systemet börjar sina, när den ekonomiska
tillväxten inte längre ångar på och när klimatet
hettas upp är resultatet en kollapsartad
krutdurk.
Det är skrämmande: Vi måste anpassa oss till
en värld utan överskott på billig energi, med
lägre levnadsstandard och hårdnad konkurrens
om resurserna.
Men också hoppfullt: Människan är
anpassningsbar och har genom historien visat
upp en enastående förmåga att genom
samarbete, kreativitet och solidaritet skapa
goda liv även i svåra tider.

Frågor som styrelsen tänker ta upp
under den närmaste tiden
Ny ordförande efter Patrik som flyttat
Störande ljud från fläktar i närområdet
Vatten och skräp i cykeltrappan
Galler runt källarförråden
Tryggheten i huset
Uppföljning av stambytet
Bilavlämning till dagis och skola
Problem i samband med varutransporter

