
Arrangemang till Anders minne
Den halländska åkerjorden � för en hållbar framtid!
Det är namnet på det seminarium som arrangeras i Falken-
berg torsdag 25 juni. Seminariet har tillkommit för att
Falkenbergs kommun med flera organisationer vill hedra
Anders Stenströms minne. Det är Falkenbergs kommun,
Länsstyrelsen Halland och Region Halland som arrangerar
seminariet i samverkan med bland annat DenGodaJorden.
    Syftet med seminariet är att öka kunskapen och med-
vetandegöra vår åkermarks betydelse samt det globala
sammanhanget. När det gäller naturresurser är vi i en tid
då vi behöver tänka globalt och handla lokalt.

Program:
12.00-13.00 Slow Food-buffé i Slow Food-anda,
13.00-16.00 Föreläsningar med bl a Peter Edling och
                  Christel Cederberg samt reflektion.
Plats: Stadshuset i Falkenberg.
Kostnad: 300 kronor inkl moms. Lunch och fika ingår.

Anmälan:  www.regionhalland.se/kursochkonferens senast
den 5 juni. Inbjudan och anmälningsblankett skickas till för-
eningens medlemmar med e-post, övriga får detta utskickat
med post på begäran.

TEMA-dag till Anders minne. Berte Museum - Livet på
landet, landsbygds-/nostalgimuseet som Anders Stenström
byggde upp i Slöinge kommer även det att högtidlighålla
hans minne i samma vecka. På söndagen den 28 juni mellan
kl 11-17 arrangerar man en TEMA-dag med aktiviteter och
utställningar i och omkring museet. Hela programmet
kommer att läggas ut på www.bertemuseum.se.

Anders Stenströms minnesfond. DenGodaJordens
styrelse har beslutat att hedra minnet av vår grundare och
eldsjäl Anders Stenström genom att instifta en minnesfond.
Det pris på 5000 kronor som föreningen fått av Hallands
Naturskyddsförening ska utgöra en grundplåt i fonden till-
sammans med de minnesgåvor som vi fått i samband med
Anders bortgång.
    Du är välkommen att bidra till en slagkraftig fond och
hylla Anders. Bankgiro 5365-3283, ange Minnesfond.

Nyhetsbrev nr 2-2009
Lisa Germundssons arbete för DGJ
Genom ett bidrag från Kungliga Skogs- och Lantbruks-
akademien på 40 000 kronor har vi under en tid haft Lisa
Germundsson projektanställd för att bearbeta kommuner
i Skåne och Halland där det är viktigt att värna åkermarken
vid upprättande av översiktsplaner.

Lisa är agronom och arbetar på LRF Skåne med mark-
och samhällsplanering. Tillsammans med företrädare för
DenGodaJorden har fem kommuner besökts, Kävlinge,
Trelleborg, Malmö, Staffanstorp och Varberg. Skrivelser
har sänts till Lund, Kävlinge, Trelleborg, Vallentuna och
Ängelholm angående åkermarkens behandling i deras
översiktsplaner, samt till Lund angående ESS. Debatt-
artiklar har varit införda i ATL (24/2) och Skånska Dag-
bladet (14/5). Kommunbesök är inbokade i Landskrona
och Vellinge. Lund, Burlöv och Helsingborg har börjat be-
arbetas för besök, och målsättningen är att även Laholm,
Halmstad, Falkenberg och Skurup ska besökas innan
projektet avslutas.

Lisas intryck under arbetets gång är att det går bra att få
tid, kommunerna lyssnar gärna. Lättast att komma till tals
är det i mindre kommuner och där man är i färd med
översiktsplaneringen. Intresset för åkermarken har ökat
under senare år. Det finns en nyvaken medvetenhet, mycket
tack vare klimatfrågan. Samtidigt vill kommunerna växa för
att klara ekonomin. En lösning kan vara att förtäta städerna.

Arbetet kommer att redovisas i en rapport. Denna
hoppas vi ska kunna ligga till grund för en ny ansökan till
KSLA om en fortsättning på det påbörjade arbetet och en
eventuell inventering av landets kommuners översiktsplaner
och hur mycket mark det är som planeras att tas i anspråk.

Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer.
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.



Budget 2009
Styrelsen hade inte någon budget klar vid föreningens
årsmöte. Därför presenterar vi här den budget som tagits
fram sedan dess.

Verksamhetsbudget       Intäkter Kostnader
Medlemsavgifter 67 000
Försäljning, banderoller mm   5 000
Övriga bidrag   3 000
Ränteintäkter   1 000
Mässor   5 000
Möten   5 000
Reseersättning 15 000
Trycksaker, banderoller 30 000
Hemsida   2 000
Representation   1 000
Kontorsmaterial   4 000
Porto   3 000
Bank   3 000
Litteratur   2 000
Totalt 76 000 70 000
Överskott   6 000

Projektbudget                           Intäkter   Kostnader
Bidrag från KSLA 2008-9 40 000
Projektanställning Lisa Germundsson 40 000
Bidrag från KSLA 2009-10 50 000
Framtagning av informationsmaterial 50 000

Medlemsantal
Den Goda Jordens har när detta skrivs 363 medlemmar
som betalat medlemsavgift för 2009. Ytterligare 70 per-
soner har betalat medlemsavgift under de senaste åren
men inte betalat in årets avgift ännu. Vi hoppas att ni fort-
farande är villiga att stödja vårt arbete. Det är ett välkom-
met tillskott både ekonomiskt och opinionsmässigt. Med
många medlemmar i ryggen får vår röst en ökad tyngd.
Kan vi bli 2 000 betalande medlemmar får vi också möj-
lighet att överklaga kommunala beslut. Då blir vi en kraft
som kommunerna måste ta hänsyn till. Det är en bit dit �
hjälp oss att värva nya medlemmar! Och glöm inte att be-
tala din medlemsavgift! 200 kronor på bankgiro 5365-3283.

Banderoller
Vi har fått femton nya banderoller levererade till för
eningens kontor på Berte Museum. Är du intresserad av att
sätta upp en banderoll, kontakta oss. Vi ser gärna att den
som sätter upp en banderoll bidrar till kostnaden med 500
kronor. Kommungrupperna har fri tillgång till banderoller
för att väcka opinion.

DenGodaJorden på Almedalsveckan
DenGodaJorden har fått en inbjudan att deltaga vid ett
seminarium under Almedalsveckan. Seminariet ska handla
om resursen mark i ett I- och U-landsperspektiv, vem har
tillgång till marken. Vem bestämmer hur den används?
Hur vill vi forma framtiden.
    Det är stiftelsen Global Utmaning som är huvudarrangör.
Lantmännen och LRF är till viss del involverade och KSLA
har tillfrågats om medverkan. Seminariet kommer att äga
rum onsdagen den 1 juli, socialdemokraternas dag under
Almedalsveckan. Seminariet kommer att vara två timmar
långt och bestå av korta anföranden och ett panelsamtal.

DenGodaJorden på mässa i Göteborg
Vi kommer att finnas på plats på Interfood/EkoNord på
Svenska Mässan i Göteborg. Mässan är mötesplats för den
svenska måltids- och dryckesbranschen samt mötesplats för
ekologiska, lokal- och närproducerade livsmedel. Mässan
pågår från 17 maj till 20 maj. De tre första dagarna är öppna
för fackfolk medan den sista dagen är öppen för allmänhe-
ten.
    DenGodaJorden hittar ni i monter B07:12 tillsammans
med Allkorn och Enekulle Gård. Sture Nilsson finns på
plats och förhoppningsvis kan ytterligare några medlem-
mar ställa upp. Bengt Svensson kommer dessutom under
onsdagen att finnas på plats i SIA Glass och Berte Qvarns
monter
    På onsdagen 20 maj är mässan öppen för allmänheten
och då har ni möjlighet att hälsa på oss i montern. Kom
och diskutera vårt arbete samtidigt som ni passar på att få
några smakprov på alla delikatesser som serveras.

Informationsmaterial
Vi har tagit fram ett nytt visitkort med delvis nytt utseende
och aktuell medlemsavgift. Har ni gamla visitkort liggande,
byt gärna ut dem så snart som möjligt mot nya.

Vi har också tagit fram ett nytt informationsblad. Det
finns att ladda ned från vår hemsida.

Vi har även ett A4-ark som heter �Mat måste vi ha�,
som ger argument till varför åkermarken behöver räddas.
Där framgår att 1 000 m2 åkermark livnär fyra personer i
alla framtid. Detta hittar ni på vår hemsida under rubriken
�Stöd oss�. Behöver ni något av detta material för att sprida
kunskap om vår sak och värva medlemmar så skickar vi
gärna ut det ni behöver.

KSLA har beviljat oss ett bidrag på 50 000 kronor för
att ta fram nytt informationsmaterial under 2009-2010.

Besök vår hemsida
På www.dengodajorden.se finner du ständigt uppdaterad
information om föreningens verksamhet. Här hittar du
också intressanta artiklar och faktauppgifter att använda i
debatt och opinionsbildning. Vi tar tacksamt emot tips om
material som ni tycker skulle passa in på vår hemsida.

Kontaktuppgifter
Den Goda Jorden    www.dengodajorden.se
Berte Museum, 310 50 Slöinge   info@dengodajorden.se
Telefon: 0346 - 405 13    Bankgiro: 5365-3283


