
Vänortsträffi Nora 15-18 augusti 2013 

Minnesanteckningar: 
Deltagare: 
5 vuxna och 5 ungdomar från Fladungen, Tyskland 
5 vuxna och 5 ungdomar från Köo, Estland 
5 vuxna och 4 ungdomar från Hane, Italien 
4 vuxna och 4 ungdomar från Köyliö, Finland 
Från Nora 7 vuxna, 5 ungdomar och 4 volontärer = vuxna ungdomar som tidigare deltagit i 
vänortsutbyte och nu hjälpt till med praktiskt arbete under hela vänortsträffen. 

Ungdomarna och ungdomsledarna var inkvarterade på Karlsängsskolan. De vuxna bodde i 14 
olika värdfamiljer. 

Temat för träffen var: HÅLLBAR UTVECKLING UR OLIKA PERSPEKTIV. 
Fredagen inleddes med filmen Transmission. 
Därefter gästtalade Jan Forsmark från "hela Sverige ska leva" om filmen och sitt arbete för en 
hållbar utveckling av vårt samhälle ur ett medborgarperspeh.'tiv. 
Mats Brengdahl, energirådgivare på bergslagens miljö och bygg berättade om det arbete som 

pågår i norra Örebro län. 

På eftermiddagen arbetade ungdomarna för sig i en workshop vad de tyckte var viktigt att var 
o en kan göra för att påverka miljön. De vuxna arbetade också i workshop med samma tema. 
Lördag förmiddag redovisades förslagen från workshopsarbetet. 
Ungdomarnas förslag på vad kommunerna kan göra: 

• Använda elbilar eller hybridbilar 
• Bygga cykelvägar 
• Använda sol o vindkraft 
• Producera grön energi 
• Lokala butiker där man kan säljalköpa egentillverkade produkter och second hand 

Vad ungdomarna själva kan göra: 
• Cykla till skolan o till kompisar 
• Inte duscha så länge 
• Köpa fair trade produkter 
• Plantera träd 
• Tvätta kläder för hand 
• Använda mindre el. 

Med detta som grund och de vuxnas diskussioner utmynnade i följande beslut: 
Att arbeta för att forma ett långsiktigt vänortsprojekt på minst 2 år med hållbar utveckling 
som huvudtema. 
Att utse en projektgrupp bestående av 2 vuxna och en ungdom från varje kommun, vars 
uppgift är att inventera de goda exempel på miljöförbättrande åtgärder som finns i respektive 
kommun, samt undersöka vilka finansieringsmöjligheter som kan finnas för projektet. 
Dessutom undersöka vilka möjligheter som finns för ungdomar i våra respektive kommuner 
att ta praktik eller jobb på företag i någon av våra vänorter. 
Lördag eftermiddag gjorde de vuxna ett besök på kvarteret Bryggeriet, ungdomarna badade. 
Lördagen avslutades med middag, utomhusaktiviteter, musik o sång för alla deltagare och 
värdfamiljerna. 
På söndag förmiddag genomfördes en guidad stadspromenad innan gästerna åkte hem. 
Antecknat av Lena Vinnerås 


