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Start	av	fotoserie:	VI	ÄR	OMSTÄLLARE	PÅ
LANDSBYGDEN
Del	4	och	5	i	reportageserien	i	Tidningen	Åter
Läs	fyra	artiklar	i	Landets	Fria	Syre
Två	workshops	i	september	2019
Kontaktannons:	Gröönsgård	söker	medhjälpare
Flera	nya	mecenater	

-	Jag	tror	inte	på	det	samhälle	vi	har.
Jag	tror	inte	det	är	sunt.
	
Orden	är	Emma	Nymans.	Vi	sitter	i	en	liten	vagn	på	deras	gård	Uppströms	i
Näsåker.	Det	är	snålkall	vinter,	blåsten	rycker	tag	i	träpanelen,	men	inne	i
vagnen	är	det	varmt.	Kaminen	har	varit	igång	sedan	tidig	morgon.
	
I	ett	samhälle	där	klimatkrisen	kommit	upp	i	mångas	medvetande,	som	det
akuta	nödläge	den	är,	har	grupper	som	’Extinction	rebellion’	och	rörelser	som
’Fridays	for	future’	spridits	som	en	löpeld.	Det	är	upplyftande	att	se	växande
rörelser.	Att	folk	är	arga.	Men	fortfarande	finns	ofta	en	för	snäv	analys	av	det
industriella	samhälle	som	byggts	upp.	Fortfarande	föreslås	alltför	ofta	tekniska
lösningar	för	att	"lösa"	klimatkatastrofen,	som	inte	ifrågasätter	status	quo.	Det	är
inte	konstigt.	För	människor	som	är	insnärjda	i	civilisationskomplexet	så	är	ha
kritiskt	granskande	ögon	ofta	omöjligt.
-	Jag	blir	mer	och	mer	varse	att	jag	tycker	vårt	samhälle	är	ute	på	hal	is,	säger
Emma.	På	så	många	olika	sätt.	För	mig	är	det	bredare	än	klimatfrågan.	Hur	vi
påverkar	planeten,	till	exempel	den	biologiska	mångfalden.	Hela	situationen	för
planeten.	Men	också	hela	tillväxttänket.	Jag	tycker	det	är	en	ohållbar	livsstil	för
människan	som	människa,	att	stressa	och	prestera	på	det	här	sättet.	Vi	köper
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ingen	lycka.	Det	vet	vi	någonstans	och	ändå	gör	vi	det.
	
Emma	Nyman	är	inte	ensam	om	att	känna	som	hon	gör.	Det	blir	tydligt	när	jag	är
ute	och	samtalar	med	omställare	på	landsbygden.	De	som	är	lite	utkanten	av
civilisationskomplexet,	de	som	spanar	inåt	från	periferin.	Det	finns	hos	dem	i
grunden	en	medvetenhet	om	det	temporära	och	djupt	ohållbara	i	det
industriella	tillväxtsamhället.	Det	är	ingen	tvekan	längre.	Under	vår	livstid	så
kommer	vi	uppleva	hur	det	är	att	leva	i	en	kraschande	omvärld.	Det	blir	en	minst
sagt	turbulent	resa	när	vi	inte	längre	har	tillgång	till	den	extremt	billiga	energin
som	drivit	den	industriella	utvecklingen	de	senaste	100	åren.
	
Rycker	vi	bort	drogen	vi	är	beroende	av	så	får	vi	en	helt	annat	verklighet.	Inte	ett
högenergisamhälle,	utan	ett	lågenergisamhälle.	Inte	ett	tillväxtsamhälle,	utan	ett
nerväxtsamhälle.	Pella	Thiel,	förgrundsgestalt	inom	omställningsrörelsen	tar	upp
denna	nya	verklighet	i	ett	avsnitt	av	podden	’Världar	i	omställning’.	”Våra
samhällen	är	enormt	beroende	hela	tiden	av	stora	mängder	energi.	Tittar	vi
globalt	är	det	80	procent	av	energin	som	är	fossil.	Tar	vi	bort	den	är	det	en	helt
annan	värld.”
	
Vår	kulturella	myt	idag	-	framstegssagan	-	vill	få	oss	att	tro	att	det	bara	finns	två
vägar	att	gå;	evig	tillväxt	eller	apokalyps.	Att	det	är	svart	eller	vitt.	Mer	av	samma
eller	domedag.	Alla	alternativ	till	det	industriella	tillväxtsamhället	är	brutala,	med
oempatiska	människor	i	en	’free	for	all’	tillvaro	där	bara	den	starka	överlever.
	
	
Men	är	det	verkligen	så?	Är	ett	nerväxtsamhälle	synonymt	med	en	undergång?
Är	ett	lågenergisamhälle	samma	sak	som	apokalypsen?	I	avsnittet	’Om	slutet
har	börjat’	i	SR-programmet	Filosofiska	rummet	så	frågar	sig	Pella	Thiel	det	här:
"Jag	tänker	att	det	handlar	om	undergången	av…	vad?	Vår	civilisation,	den
tillväxtdrivna	industriella	fossilbaserade	kultur	som	vi	lever	i	idag,	den	innebär	ju
undergången	för	en	massa	andra.	Till	exempel	den	vita	noshörningen	som	dog
ut	förra	året.	Och	när	många	människor	tänker	på	undergången,	då	tänker	jag
att	det	är	den	som	de	ser	att	tar	slut.	Att	vår	civilisation	tar	slut.	Men	det	innebär
ju	att	en	massa	andra	undergångar	inte	behöver	hända	som	vår	civilisation	har
orsakat.	Det	är	lite	såhär;	vad	är	det	vi	ser	går	under?	Det	tror	jag	är	väldigt
produktivt	att	tänka	på.	För	då	kan	man	börja	tänka	på;	om	vår	civilisation	går
under,	vad	kan	vi	göra	då?	Det	betyder	inte	slutet	på	världen.	Det	betyder	slutet
på	världen	som	vi	känner	den,	men	inte	att	allt	tar	slut.”
	
Döden	av	det	industriella	fossildrivna	tillväxtsamhället	är	inte	en	undergång,	utan
en	övergång.	Vad	skulle	hända	om	vi	sa:	välkommen	kollapsen?	Om	vi	vågade
visionera	något	annat?	Vad	som	helst	annat	som	inte	är	ett	industriella
tillväxtsamhälle,	borde	vara	ett	bättre	alternativ	än	det	vi	har	idag.	När	vi	ser	alla
konsekvenserna;	klimatkrisen,	den	sjätte	massutrotningen,	kollapserna	av
ekosystem	och	utarmningen	av	den	biologiska	mångfalden	med	mera,	borde	vi
inte	välkomna	något	annat?	Om	vi	slutade	klamra	oss	fast?
	
Rob	Hopkins,	omställningsrörelsens	grundare,	kommer	hösten	2019	att	ge	ut
en	bok	om	vår	fantastiförmåga,	eller	snarare,	bristen	på	den	idag.	Vi	studsar	ofta
mellan	berättelsen	där	framtiden	bara	är	mer	av	samma,	eller	berättelsen	om
det	stora	sönderfallandet	som	händer	just	nu.	Men	om	vi	skulle	börja	meningar
med	fraser	som	’Tänk	om…’	eller	’Hur	skulle	det	vara	om…’	så	ger	det	utrymme
för	helt	andra	sätt	att	se	på	framtiden.	Boken	’From	What	is	to	What	If’:
Unleashing	the	power	of	imagination	to	create	the	future	we	want’	är	ett	kall	till
att	återta	och	släppa	lös	vår	kollektiva	föreställningsförmåga.
	
Fortsätt	våga	visionera	alla	modiga	själar	därute.	Fortsätt	gör	det	ni	gör.	Jag	följer
och	stöttar	er	så	gott	jag	kan,	samtalar,	gråter,	skrattar,	fotar	och	sprider	det	ni
gör.	Just	nu	synliggör	jag	alla	ni	på	landsbygden	ute	i	Sverige	genom	fotoserien:
INTE	BARA	MORÖTTER	-	VI	ÄR	OMSTÄLLARE	PÅ	LANDSBYGDEN.	Den	är
inspirerad	av	fotoserien	’People	of	New	York’,	som	porträtterar	New	York	bor
med	ett	porträttfoto	och	citat.	Där	blir	själva	mängden	en	mosaik	över	boende	i
staden,	med	människor	som	du	och	jag.	På	samma	sätt	vill	jag	synliggöra
genom	den	otroliga	mängd	människor	ute	i	Sverige	idag	som	aktivt	försöker
bygga	något	nytt	i	det	industriella	tillväxtsamhällets	sista	dagar.	De	är	som	du
och	jag.	Vi	är	många	som	är	del	av	detta	paradigmskifte.	Många	som	känner
som	Emma	Nyman	i	Näsåker	och	aktivt	tar	steg	för	att	bygga	något	annat.	Och



syns	vi,	så	finns	vi.

	
Referenser:
’'Pella	Thiel	om	att	leda	och	organisera
omställning	lokalt	och	globalt’,	Världar	i
Omställning	av	Maria	Ehrnström-Fuentes,
5	april	2019.
'Om	slutet	har	börjat',	Filosofiska	rummet,
SR,	17	mars	2019
‘From	What	is	to	What	If’:	Unleashing	the
power	of	imagination	to	create	the	future
we	want’,	Rob	Hopkins,	2019,	Chelsea
Green	Publishing.	(Ännu	ej	utgiven)

Tack	för	att	ni
också	tror	att	en
annan	värld	är
möjlig.
//	Sofia

Tack	för	allt	ni	varit	med	och	skapat	i	projektet
Detta	har	hänt	i	projektet	INTE	BARA	MORÖTTER	sedan	senast.	Det	här	har	vi
byggt	tillsammans.
	

2	reportage	i	Tidningen	Åter
2	workshops	i	’Aktivt	Hopp	-	hur	vi	kan	möta	vår	tids	kriser	utan	att	bli
galna’	på	Hola	folkhögskola	och	med	Skellefteåbygdens



LÄS	OM	OCH	BESTÄLL	BOKEN	'AKTIVT	HOPP'	FRÅN	VIDE	FÖRLAG

självhushållningsnätverk
6	intervjuer	i	Västernorrland	om	livet	som	självhushållare,	som	bland	annat
är	material	till	en	framtida	podd
1	inspelning	av	pilotpoddavsnitt	”Inte	bara	morötter”	tillsammans	med
Matilda	Forsärla
1	vecka	som	gästinstagrammare	på	Omställningsnätverkets	instagram
@omstallning
3	artiklar	och	1	reportage	i	tidningen	Landets	Fria	Syre	om	omställning	på
landsbygden
1	fortbildningshelg	i	Aktivt	Hopp;	för	att	kunna	hålla	fler	workshops
1	korrläsning	av	den	svenska	översättningen	av	boken	’Aktivt	Hopp:	att
möta	vår	tids	kriser	utan	att	bli	galen’.	Släpptes	1	maj	2019.

Seriestart	av	fotoserien:

INTE	BARA	MORÖTTER	-	VI	ÄR	OMSTÄLLARE	PÅ
LANDSBYGDEN

http://videforlag.se/aktivthopp/


FÖLJ	@INTEBARAMOROTTER	PÅ	INSTAGRAM

I	den	här	fotoserien	får	omställare	på	landsbygden	i	Sverige	en	röst.	De	kallar	sig
omställare,	självhushållare,	månskensbönder,	grönsaksodlare,	utflyttare,
inflyttare,	självförsörjare,	tillsammanshushållare,	sambrukare,	kärngårdare,
permakulturister,	småbrukare,	andelsjordbrukare,	minijordbrukare	eller	något
helt	annat.	Gemensamt	är	att	de	är	pionjärer	och	kunskapsbärare	i	en	framtid
bortom	tillväxten.	Alla	är	de	del	av	en	rörelse	som	utforskar	nya	sätt	att	leva	i	det
industriella	tillväxtsamhällets	sista	dagar.
	
Tillsammans	blir	de	enskilda	berättelserna	från	alla	dessa	människor	en	mosaik
av	röster	som	visar	vidden	av	all	den	omställning	som	sker.	De	är	människor
som	inte	alltid	syns	i	media,	men	som	gör	det	otroligt	viktiga	-	men	ibland
otroligt	jobbiga	-	arbetet	med	att	skapa	något	nytt	i	det	industriella	samhällets
sista	dagar.
Följ	med	på	resan	i	den	stora	omställningen.
	
#denstoraomställningen
#intebaramorötter
#jagäromställare
#omställningspionjär

LÄS	HELA	REPORTAGET

Inte	bara	morötter,	del	4:
Det	meningsskapande
arbetet
Självhushållningens	drivkrafter	är
många.	Varför	tar	självhushållare	från
första	början	steget?	Och	vad	gör	att
de	fortsätter?	Kan	en	drivkraft	vara
själva	arbetet?	Och	vad	är	det	som
människor	egentligen	behöver	för	att
vara	lyckliga?	Bland	fåren	hos	Carolina
Dahlberg	i	Ulvarp,	Småland,	börjar
utforskandet.

LÄS	HELA	REPORTAGET

Inte	bara	morötter,	del	5:
Känslor	inför	världens
tillstånd
När	vi	tänker	på	vad	vår	nuvarande
industriella	civilisation	gör	med	världen
–	orsakar	klimatförändringar,	får
ekosystem	att	kollapsa	och
massutrotar	arter	med	mera	–	kan	det
bubbla	upp	en	mångfald	av	känslor.
Inte	minst	när	vi	relaterar	till	de	i	vår
omgivning	som	fortfarande	inte	verkar
ha	förstått.	Hur	hanterar	vi	allting?	Kan
det	vara	så	att	det	praktiska	som	vi	gör
ute	på	våra	gårdar	–	gör	vi	helt	enkelt
för	att	vi	inte	har	något	annat	val?

https://www.instagram.com/intebaramorotter/
https://intebaramorotter.se/2018/04/13/drivkrafter-del-1/
https://intebaramorotter.se/2017/11/02/kanslorna-over-varlden/


BESTÄLL	NUMMER	HÄR

Beställ	Tidningen	Åter	utan	kostnad
I	februari-	och	majnumret	av	Tidningen	Åter	så	publicerades	del	4	och	5	i
reportageserien	från	INTE	BARA	MORÖTTER.	Nu	går	det	för	alla	som	följer	och
stödjer	projektet	att	beställa	tidningen	utan	kostnad.	Tidningen	Åter	handlar	om
praktisk	kunskap	om	självhushållning;	skriven	av	självhushållare	för
självhushållare.	Hittills	finns	reportagen	i	nummer	2/18,	3/18,	4/18,	1/19	och
2/19.	Endast	för	de	som	inte	redan	är	prenumeranter	på	tidningen	Åter.	Bara	ett
nummer	per	person.	Ange	koden:	MORÖTTER

Samtal	om	DEN	NYA	GRÖNA	VÅGEN	på
Omställningskonferensen	2019
Jag	kommer	på	årets	Omställningskonferens	21-22	september	i	Umeå	att	hålla
en	workshop	tillsammans	med	Maria	Ehrnström-Fuentes	från	Vasa.	Hon	forskar	i
projektet		Organisering	från	gräsrötterma	–	territoriala	rörelser	och	deras	roll	i
skapandet	av	en	hållbar	framtid.	Gemensamt	är	att	vi	båda	intervjuat	omställare
på	landsbygden,	men	i	två	olika	länder.	Konferensen	har	temat:	Dialog	om
framtider	bortom	tillväxt.
	

http://www.alternativ.nu/butik/%C3%A5ter/


LÄS	MER	PÅ	KONFERENSENS	WEBB

Workshop:
DEN	NYA	GRÖNA	VÅGEN
-	Outliers	i	en	normalvariation	eller	pionjärer	i	ett	nytt	paradigm?
	
Delta	 i	 ett	 samtal	 om	 ”den	nya	gröna	 vågen”;	människorna	 som	återbefolkar
landsbygden	och	hoppar	av	en	karriär	med	säker	inkomst	för	att	skapa	något
nytt.	 Vissa	 menar	 att	 det	 här	 bara	 är	 en	 trend	 och	 en	 dröm	 påhejad	 av	 tv-
program	som	Mandelmanns,	eller	exempel	på	enstaka	 'outliers'	som	på	 inget
sätt	 kan	 påverka	 den	 stora	 helheten.	 Vi	 skulle	 vilja	 samtala	 om	 ett	 annat
angreppssätt;	 kan	 dessa	 människor	 vara	 pionjärer	 och	 kunskapsbärare	 i	 en
framtid	 bortom	 tillväxten?	 En	 rörelse	 som	 utforskar	 nya	 sätt	 att	 leva	 i	 det
industriella	 tillväxtsamhällets	 sista	 dagar?	 Vi	 kommer	 samtala	 om	 de
erfarenheter	 vi	 fått	 när	 vi	 skildrat	 den	 här	 rörelsen	 i	 våra	 respektive	 projekt	 i
Sverige	och	Finland.	Vi	har	bland	annat	sett	att	omställande	pionjärer	kan	känna
sig	 ensamma	 i	 sitt	 sätt	 att	 tänka	 -	 och	 ibland	 till	 och	med	motarbetade	 och
missförstådda.	 Hur	 kan	 vi	 stärka	 varandra	 i	 våra	 personliga	 vägar	 mot
omställning;	 så	 vi	 kopplar	 ihop	 fröna	 till	 nätverk	 och	 förstärker	 ett
paradigmskifte?	 Vi	 tror	 här	 att	 berättelser	 har	 en	 central	 roll	 att	 spela	 och
funderar	mycket	på	hur	vi	synliggör	det	som	händer	precis	 just	nu	på	många
olika	platser	 i	 både	Sverige	 och	 Finland.	Hur	 kan	 våra	berättelser	 bli	 fler,	mer
kraftfulla,	djupare	och	synligare?

Den	25	september	2019	kommer	en	workshop	i
inre	omställning	att	hållas	på	Hornuddens	trädgård
i	Södermanland.	Alla	är	välkomna.	Workshopen	är
kvällstid.	Save	the	date.	Mer	info	kommer.

Workshop	i	inre	omställning	25/9

LÄS	REPORTAGET

Frörebellerna
Fröodling,	att	ta	fram	sina	egna	fröer,
handlar	om	så	mycket	mer	än	bara
odlingen	i	sig.	Efter	att	frödirektivet	i
EU	röstades	igenom	2011	haren
närmast	underjordisk	rörelse	växt
fram.	Det	delas	fröer	på	nätet	och
anordnas	kurser.	”Det	ligger	i	allas
intresse	att	det	genetiska	världsarvet
inte	går	förlorat”,	säger	författaren	och
odlaren	Lena	Israelsson.

LÄS	ARTIKELN

Unga	andelsjordbrukare	-
en	växande	rörelse
I	tider	av	klimatångest	så	tar	många
unga	klivet	från	att	vara
kontorsarbetande	stadsbor	till	att	bli
heltidsbönder	med	jord	under
naglarna.	Över	hela	Sverige	så	startas
det	upp	småskaliga	andelsjordbruk
som	på	någon	hektar	producerar
grönsaker	med	handredskap	och	på
ett	rationellt	sätt.	Och	det	är	de	unga
som	går	i	bräschen.

https://bortomtillvaxt.weebly.com/
https://tidningensyre.se/landets-fria-syre/2019/nummer-16/frorebellerna/
https://tidningensyre.se/landets-fria-syre/2019/nummer-1/unga-andelsjordbrukare-en-vaxande-rorelse/


LÄS	ARTIKELN

Kurser	i	självhushållning
allt	mer	populära
Allt	fler	vill	lära	sig	om	självhushållning.
För	varje	år	har	antalet
folkhögskolekurser	inom	området
ökat	och	det	är	en	bredd	av
människor	som	söker	sig	till	dem	–
unga	som	gamla,	stadsbor	som
lantisar.	När	Hola	folkhögskola	startade
sin	ekobrukslinje	år	2010	var	de
ensamma	med	att	ha	en	årslång
distanskurs	i	självhushållning	med
helgträffar.	Det	är	de	inte	längre	–
istället	startade	de	en	trend.

LÄS	ARTIKELN

De	vill	skapa	framtidens
hållbara	byar
Sollefteå	kommuns	bostadsbolag	vill
köpa	in	gårdar	i	Ångermanlands	inland
för	att	skapa	framtidens	hållbara	byar.
Tillsammans	med	det	ideella	nätverket
Framtidens	by	har	Solatum	målbilden
klar	för	sig;	sovande	fastigheter	ska	bli
välmående	byaväsenden.

Vill	du	leva	självhushållarliv	på	gård	i	Småland?
Mimmi	och	Nicklas	Åkerblom	och	deras	3-månaders	son	bor	och	driver	en	liten
gård	i	södra	Småland	där	de	odlar	grönsaker	för	småskalig	försäljning	och
husbehov,	håller	getter	för	kött,	mjölk	och	naturvård.	Höns,	ankor,	hund,	hästar
och	katt	finns	också	på	gården.	De	söker	någon	som	tycker	det	skulle	vara
roligt	att	komma	dit	en	vecka	eller	två	och	hjälpa	till	med	gårdens	sysslor	under
sensommaren.	Deras	händer	räcker	inte	riktigt	till!	Sysslorna	är	allt	från	att	rensa
ogräs,	harva	med	vår	ardennerhäst,	mjölka	getter,	ta	tillvara	och	förädla	det	som
finns	för	stunden	i	trädgård	och	odling,	laga	mat,	barnpassning,	vedkörning	eller
vad	som	står	på	schemat	just	då.	Beroende	på	ditt	intresse	och	kunskap!	De
ser	gärna	att	du	har	lite	tidigare	erfarenhet	av	gårdssysslor,	men	framförallt
intresse	och	sunt	förnuft.	De	har	inte	möjlighet	att	ge	ekonomisk	ersättning,

https://tidningensyre.se/landets-fria-syre/2019/nummer-15/en-resilient-framtid-behover-vara-smaskalig/
https://tidningensyre.se/landets-fria-syre/2019/nummer-19/de-vill-skapa-framtidens-hallbara-byar/


LÄS	OM	GÅRDEN	PÅ	DERAS	WEBB

men	mat,	husrum,	kunskap	och	goda	minnen	för	livet.	Det	finns	även	tankar	om
en	mer	långsiktig	lösning	med	någon	som	vill	bo	i	ett	tiny	house	i	anslutning	till
gården,	och	de	tar	gärna	emot	input	och	intresse.
Intresserade	kan	mejla	till	groonsgard@gmail.com
	
-	-	-
Söker	du	också	en	extra	hand	till	din	gård?	Eller	samarbetspartners?	Eller	vill	du
pröva	att	bo	på	gård	under	sommaren?	Eller	vill	hyra	in	dig	någonstans	för	att
pröva	självhushållning	på	landet?	Skicka	en	text	(max	2000	tecken)	och	ett	foto
till	kontakt@intebaramorotter.se	så	kommer	annonsen	upp	på	webben,	sociala
medier	och	i	nästa	nyhetsbrev.
	
Ett	av	projektet	INTE	BARA	MORÖTTERs	syften	är	att	hjälpa	till	att	knyta	ihop	frön
av	nya	initiativ	därute	i	landet	till	nätverk.	Jag	har	också	sett	ett	tydligt	behov	av
en	kontaktyta	både	från	utflyttade	och	de	som	är	nyfikna	på	att	flytta	ut.	Därför
startar	projektet	nu	en	enkel	kontaktförmedling.	//	Sofia

Inte	bara	morötters	mecenater	
Under	vintern	och	våren	så	har	projektet	INTE	BARA	MORÖTTER	fått	flera	nya
mecenater.	Det	är	ni	som	gör	att	projektet	kan	fortsätta.	Ni	har	gett	av	era
finansiella	medel	som	månadsmecenater	eller	då	och	då.	Ni	har	varit	generösa
och	bjudit	på	egenodlade	grönsaker	och	varit	gästfria	med	husrum.	Ni	har
skickat	sådant	jag	behöver	på	önskelistan	-	som	mobilladdare	och	skrivarstuga
för	skrivro.	Det	värmer	i	projektet.	Ni	har	både	varit	människor	jag	känner	och
människor	jag	aldrig	träffat.	Ni	kanske	har	deltagit	och	fått	utbyte	av	en
workshop,	eller	så	har	ni	har	läst	och	uppskattat	ett	reportage	i	tidningen	Åter.
Eller	så	har	ni	valt	att	stötta	projektet	helt	enkelt	för	att	ni	tror	på	det.
TACK!	
	
Abigail	Sykes
Åsa	Åbom
Michael	Lind
Anna	Jansson
Vanda	Kehr
Börje	Ax
Maria	Nygren
Niklas	Svenlin
Linda	Ellegaard	Nordström
Terez	Bergfeldt
Lena	Egnell
Emma	Nyman
Max	Nyman
Tove	Skagerwall
Charlotta	Johansson
Daniel	Stormdal
Jenny	Lundahl

https://groonsgard.wordpress.com/


STÖD	PROJEKTET...

Gunnar	Nygren
	
Psst…	Om	du	vill	stödja	projektet	men	vara	anonym	-	skriv	’anonym’	när	du	ger
din	gåva.	Alla	mecenater	från	projektets	början	finns	nu	listade	på
www.intebaramorotter.se.

SKICKAT	AV:
Sofia	Nygren
Krampan	gård	3,
647	92	Mariefred
sofia.nygren@intebaramorotter.se
www.intebaramorotter.se

Det	här	mailet	skickades	till	{EMAIL}
Du	fick	det	här	mailet	för	att	du	har	visat	intresse	för	projektet	INTE	BARA	MORÖTTER

	
Avprenumerera	här
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