SPELSTÖD,
ROLLSPEL I VÄDERKÖPING

VÄLKOMMEN TILL VÄDERKÖPING
Först och främst, roligt att ni vill jobba med klimatanpassning.
Här får ni testa Serious gaming, alltså att spela spel i syfte att
lära sig saker. I staden Väderköping utforskar ni hur sju intressegrupper tillsammans kan besluta om lämpliga klimatanpassningar. Sedan får framtiden utvisa om staden fixar resan
hela vägen till år 2100.
Den här handledningen är ett stödmaterial till Klimatanpassningsspelet, gratis tillgängligt för alla på SMHI.se. Det finns
också en version som ett ”mod” till Minecraft1.
Spelet kan spelas utan förberedelser, på egen hand eller i
små grupper. Med det här stödmaterialet vill vi ta ett steg till
och visa hur spelet utöver utmaningar med klimatanpassning
i sig också kan synliggöra olika intressen som finns i samhället.
Målet är då att också öka spelarnas förståelse för den politik
och de konstruktiva samtal som ligger till grund för god klimatanpassning.
I det här häftet hittar du först instruktioner för att leda en
grupp genom 80 år av Väderköpings historia.
För dem som vill arbeta vidare med klimatförändringar och
anpassning har SMHI också informationsmaterial på smhi.se.
Med det sagt hoppas vi att ni får ett intressant besök i
Väderköping på resa från år 2020 till 2100.

Med vänlig hälsning
Spelutvecklarna på SMHI

Länk till spelet
smhi.se/klimat/utbildning/klimatanpassningsspelet/
2
Länk till materialet
smhi.se/klimatanpassningsspelet/
1
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KLIMATANPASSNINGSSPELET
Spelet är tänkt att vara i stort sett självinstruerande. Spelet är uppbyggt kring fyra spelomgångar med
tillhörande reflektioner. Tillsammans beräknas det ta ca två timmar.
SPELIDÉ

TITTA PÅ UPPDRAGEN

Huvudidén i rollspelet är att låta spelarna representera
olika grupper i samhället och att hela sällskapet spelar
en stad tillsammans. Vilka prioriteringar som ska göras
i uppdragen avgörs efter debatt och gemensamt beslut.

I alla tidssteg, utom det sista, dyker det upp två nya uppdrag, sista tidssteget har endast ett. Alla har fyra alternativ varav ett är ”gör inget”.
Till varje alternativ finns också ett argument för och
ett emot, från medborgaren på gatan.
Det går att uppgradera utförda åtgärder genom att i
ett senare tidssteg betala mellanskillnaden. Det går även
att nedgradera en åtgärd, men det ger inga pengar tillbaka bortsett uteblivna underhållkostnader.

Roller:
Väderköpings näringsidkarförening,
Lantbrukarföreningen AGRI,
Hyresgästföreningen,
Pensionärsföreningen,
Fastighetsägarnas förening,
Väderköpings naturskyddsgrupp,
Medborgarföreningen - rör inte min livsstil.

FÖRHANDLA

Rollerna finns mera utförligt beskrivna i bilagorna nedan.

Politisk fas. Debattera och förhandla med varandra för
att få igenom så mycket som möjligt av respektive
grupps intressen. 5-7 minuter brukar vara en lagom tid
för att hålla uppe tempot.

FÖRBEREDELSER

BESLUTA

Dela upp rollerna och låt varje grupp läsa igenom sin
rollbeskrivning. Om det finns tid får de också gärna läsa
in sig lite med hjälp av länkarna i varje roll.
Skriv ut:
Beskrivning för deltagare och sammanfattningen
av uppdragen, 2-3 st. per grupp.
Instruktioner för intressegrupperna (dessa är
hemliga för de andra grupperna), 2-3 st. per grupp.
Röstkort, 1 st. per grupp

Efter en omröstning matas besluten in i spelet.
Det kan vara en bra idé att låta alla organisationer få
motivera sina beslut. Moderatorn fördelar ordet och
håller i omröstningen.

SJÄLVA SPELANDET

Här kommer ändå en kort översikt med lite kommentarer
för moderatorn. Som hjälp med genomgång av spelet
bör introduktionen inkluderas. Detta ger exempelvis en
visning av var sammanställningar och uppföljning finns.

GÖR TIDSSTEGET

Efter att besluten matats in är det dags att ta ett tidssteg
och se hur det gick. Hur ligger staden till vad gäller ekonomi och de globala målen? Är invånarna nöjda? Första
gången en typ av extremväder inträffar presenteras det
med en tidningsartikel. Gjordes rätt prioriteringar
inom stadens klimatanpassning?

Spelstöd - Rollspel i Väderköping 4/21

KÖR ALLA FYRA TIDSSTEGEN

Efter det görs en ny runda där grupperna får utforska
nya och gamla uppdrag samt förhandla inför nästa beslutsomgång.
KLIMATANPASSNING OCH UTSLÄPPSMINSKNING

Spelets simuleringar fokuserar på anpassning till klimatförändringar och lägger inte något större fokus på arbetet med att förhindra dem.
Även om utsläppsminskning naturligtvis är en viktig
del av klimatarbetet har vi valt att fokusera på anpassning till effekterna av klimatförändringarna.
SPELANDET I ETT STÖRRE SAMMANHANG

Långsiktigt hållbara samhällen med god livskvalitet för
invånarna är något att eftersträva.
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BESKRIVNING FÖR DELTAGARE
DU OCH DIN GRUPP HAR FÅTT EN ROLL ATT SPELA

Förberedelser
Bekanta er med rollen så att ni får en bild av vilka ni är.
Ni har också fått en del tankar om de andra grupperna.
Se till att ni förstår spelets olika delar.
Själva spelet = fyra tidssteg
Uppdragen beskrivs av spelledaren (info om valen
finns på baksidan)
Prioritera i gruppen – hur skulle er grupp prioritera
mellan anpassningar? Kom ihåg att tidigare anpassningar
går att ändra lägre fram. En idé är att utgår ifrån vilka
anpassningar ni tänker att ni får mest poäng för.
Förhandla – det är ofta värdefullt att prata med alla
grupper.
Beslut – varje grupp har en röst.
Tidssteg och resultat – här får ni vet hur väl staden
klarade sig.

Kommunfullmäktiges
ordförande Kim

Uppdragen

Poängräkning – om ni kör med poäng så får gruppen
poäng för varje pil uppåt på hållbarhetsmålen. Rollbeskrivningen visar hur många poäng ni får för varje pil.
Lägg ihop poängen för varje hållbarhetsmål. Maxpoäng
är 16 för alla grupper, 13 och mer är bra.
REFLEKTION

I serious gaming är detta den viktigaste delen. Syftet är
ju att få en överblick över komplexa frågor men också att
utveckla förståelsen genom att se vad som saknas eller
behöver fördjupas.
Fundera gärna under spelets gång på saker ni blir
överraskade av och saker som ni tycker borde vara
med. Fundera också gärna på vad ni lär er om klimatanpassning.

Så mycket pengar
har ni

Så många
medborgare
har ni räddat

Så mycket får
ni efter nästa
tidssteg

Hållbarhetsmålen
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UPPDRAGEN
Förtäta staden

A

B

Ingen klimatanpassning

Kostnad
Inkomst

Jordbruk och torka

som A + damm som extra
stöd vid torka

Mobila översvämningsskydd

Kostnad

Nytt industriområde Byggt för lastbil och tåg

Rädda dricksvattnet

Information och tankbilar

Ingen klimatanpassning

Kostnad
Inkomst

10 000
2 000

Anpassa stadskärnan Information
Kostnad

6 000

som B + fasta översvämningsskydd & en ny infart
från motorvägen

4 000

Som A + en hamn

10 000

Som B + dagvattenhantering, sedumtak och solceller
10 000
6 000

Flytta vattentäkten bort
från industrin

1 000

Kostnad

Bostäder i skogen

som A + diken & damm

8 000
6 000

12 000
4 000
som B + avsaltningsanläggning

2 000

1 000

Kostnad
Inkomst

Som B + gröna tak och
dammar
10 000
3 000

500

Kostnad

Skydda sjukhuset

Bilpool, gröna ytor

8 000
2 000
Torkresistenta grödor

C

12 000
6 000
Ultrafilter, gröna tak och
dagvattendammar

4 000

bilpool, gröna ytor

10 000

som B + gröna tak och
dammar
11 000
3 000

12 000
4 000

som A + markiser, luftkondi- som B + Ny cetral park,
gröna tak och gröna
tionering och träd
fasader
1 000

3 000

6 000
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HEM
ROLL: VÄDERKÖPINGS NÄRINGSIDKARFÖRENING

Ni representerar företagarna i Väderköping. Ni tar klimatfrågan på allvar och lägger stor vikt vid att hitta en
utveckling som kombinerar en stark ekonomi och en
stad som klarar större påfrestningar vad gäller extremväder.
Stabila, goda förhållanden för en blomstrande
ekonomi. Bland annat behövs mer mark för industrier
och bättre infrastruktur för handel.
Ekonomin behöver mer utbildad arbetskraft.
Nya villaområden är önskvärt.
TANKAR OM DE ANDRA GRUPPERNA OCH
DERAS INTRESSEN

LIG
T

Väderköpings naturskyddsgrupp: Miljön är viktig och ska uppmuntras. Samtidigt kan inte våtmark för
fåglar jämföras med vikten av att bygga för fler arbetstillfällen för människor.
Medborgarföreningen - Rör inte min livsstil:
Verkar vara en oberäknelig grupp men kanske kan de
vara användbara som stöd i enskilda frågor.
ANVÄNDBARA LÄNKAR

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbetei-samhallet/miljoarbete-i-sverige/klimat/attitydundersokning/klimat-attityd-rapport-20150522.pdf
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/
natverk/naringsliv-i-sverige-1.100112

Lantbrukarföreningen Agri: Bra att de förstår sig på
vikten av goda förhållanden för näringslivet. Troligen
bör de vara lite intresserade av bättre kommunikationer.
Hyresgästföreningen: Inte så stor erfarenhet av
dem. Uppmuntrar deras intresse för fler bostäder.
Bostadsägarna: Viktig grupp som driver byggandet
av fler villor.
Pensionärsföreningen: De lyfter viktiga frågor om
hälsa. Både när det gäller ett bra sjukhus och äldrevård.
Kostnaderna får dock inte bli för stora.

Poäng för hållbarhetsmål - Varje steg mot fler + ger enligt nedan och avdrag vid steg mot –

1

1

1

3

1

OBS! Storstadens företagare får poäng budgeten efter sista tidssteget.
+2 poäng om staden ligger på plus och i anna fall -2
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HEM
ROLL: LANTBRUKARFÖRENINGEN AGRI

Ni representerar en av Storstadens viktigaste råvaruleverantörer. Klimatfrågan är viktig men samtidigt är
variationen år för år ett mer akut problem än den långsiktiga uppvärmningen. Ni är ju trots allt de som påverkas mest av vädrets nycker.
Goda förutsättningar för storskaligt jordbruk och
samtidigt värna om små mer nischade jordbrukare.
Viktigt att komma ihåg att mark är en begränsad resurs och att bra odlingsmark måste användas till matproduktion för att föda en växande global befolkning.
Nya bostadsområden och naturskyddsområden måste
utvecklas på ett genomtänkt sätt.
Biologisk mångfald är viktigt men måste balanseras av
ekonomiska förutsättningar på en utsatt global marknad.
TANKAR OM DE ANDRA GRUPPERNA OCH DERAS
INTRESSEN

LIG
T

Pensionärsföreningen: De lyfter viktiga frågor om
hälsa. Både när det gäller ett bra sjukhus och äldrevård.
Kostnaderna får dock inte bli för stora.
Väderköpings naturskyddsgrupp: Miljön är viktig och ska uppmuntras. Samtidigt kan inte våtmark för
fåglar jämföras med vikten av trygg matförsörjning.
Medborgarföreningen - Rör inte min livsstil:
Lite rabiata men på sätt och vis har de en poäng i att låta
folk få välja hur de ska leva och inte utsättas för stora
livsstilsprojekt.
ANVÄNDBARA LÄNKAR

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbetei-samhallet/miljoarbete-i-sverige/klimat/attitydundersokning/klimat-attityd-rapport-20150522.pdf
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/
natverk/naringsliv-i-sverige-1.100112
http://www.gradvis.se/RapporterFaktablad.aspx

Näringsidkarföreningen: Stabil och pålitlig
grupp. Men som ibland tänker lite för snävt på industri
och handel medan de glömmer råvaruproducenterna.
Hyresgästföreningen: Inte så stor erfarenhet av
dem. De behöver tänka över utbyggnaden av bostäder
så att det inte görs på god jordbruksmark.
Fastighetsägarnas förening: Viktig grupp som
driver byggandet av fler villor/bostadsrätter. Samma
som med hyresgästföreningen. Utbyggnaden får inte gå
ut över jordbruket.

Poäng för hållbarhetsmål - Varje steg mot fler + ger enligt nedan och avdrag vid steg mot –

1

3

1

1

2
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HEM
ROLL: HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Ni representerar hyresgästerna i Storstaden och därmed
många av invånarna som inte har ekonomi nog för att
själva äga en bostad. Samtidigt som ni tar klimatfrågan
på allvar värnar ni också om tillgången till billiga bostäder, bostäder för alla.
Klimatanpassning får inte bli ett argument för att
bara bygga dyra bostäder. Samtidigt är det viktigt att
billiga bostäder byggs i klimatsäkra områden
God ekonomi är grunden till arbetstillfällen så ekonomisk utveckling är nödvändig i Storstaden.
Hyresgästerna vill ha tillgång till vacker natur och
andra rekreationsområden.
TANKAR OM DE ANDRA GRUPPERNA OCH
DERAS INTRESSEN

Näringsidkarföreningen: Bra att de driver frågor
om den ekonomiska utvecklingen.
Lantbrukarföreningen Agri: Inte så stor kontakt
med dessa men det är problematiskt att de ofta motarbetar byggandet av nya bostäder.
Fastighetsägarnas förening: Haft många konflikter med den här gruppen. De vill bygga mer exklusiva
bostäder i bra områden vilket riskerar att tränga ut hyresgäster med sämre ekonomi.
Pensionärsföreningen: De lyfter viktiga frågor om
hälsa. Både när det gäller ett bra sjukhus och äldrevård.
Kostnaderna får dock inte bli för stora.
Väderköpings naturskyddsgrupp: Klimat är viktigt och så även biologisk mångfald men nära staden
behöver vi prioritera bostäder framför bofinkar.

LIG
T

Medborgarföreningen - Rör inte min livsstil:
Blandade relationer till den här gruppen. Många medlemmar sympatiserar med åsikten att det inte är myndigheternas roll att styra människor i en mer miljövänlig
riktning. Andra medlemmar har en negativ inställning
och ser Medborgarföreningen som bakåtsträvare.
ANVÄNDBARA LÄNKAR

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbetei-samhallet/miljoarbete-i-sverige/klimat/attitydundersokning/klimat-attityd-rapport-20150522.pdf
http://www.regeringen.se/496175/contentassets/
e1b9cdb8f0f943f9ba35840fa30d96c4/hyresgastforeningen.pdf
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/
natverk/naringsliv-i-sverige-1.100112
https://www.hyresgastforeningen.se/pressmeddelanden/1554069/priset-for-vatten-och-avlopp-okar-treganger-inflationen
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2010/mangfunktionella_ytor.pdf

Poäng för hållbarhetsmål - Varje steg mot fler + ger enligt nedan och avdrag vid steg mot –

1

2

1

3

1
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HEM
ROLL: FASTIGHETSÄGARNAS FÖRENING

Ni representerar fastighetsägarna i Storstaden och därmed medborgare som efterfrågar mer exklusivt boende.
Som ansvariga ägare tar ni klimatfrågan på stort allvar.
Främst när det gäller byggande och underhåll av fastigheter.
Staden måste förbereda sig klokt så att inte värdefull infrastruktur (hus) förlorar sitt värde. Stadens boende måste vara attraktivt för nya och gamla medborgare för att locka nödvändig expertkunskap till
regionen.
En god ekonomi är en förutsättning för att på ett
tryggt och stabilt sätt kunna arbeta långsiktigt med
klimatanpassning och andra viktiga frågor.
TANKAR OM DE ANDRA GRUPPERNA OCH
DERAS INTRESSEN

Näringsidkarföreningen: Bra relationer med dem.
Båda arbetar för att göra staden attraktiv för arbetskraft
med expertkunskaper.
Lantbrukarföreningen Agri: Goda relationer men
sparsamma kontakter.
Hyresgästföreningen: Seriösa och engagerade för
sina intressen. Tyvärr kommer de ibland i konflikt med
våra och då ser de inte att en god kunskapsdriven ekonomi kräver fler bostäder för medel och höginkomsttagare.
Pensionärsföreningen: De lyfter viktiga frågor om
hälsa. Både när det gäller ett bra sjukhus och äldrevård.
Kostnaderna får dock inte bli för stora. Ibland lite gnälliga.

LIG
T

Väderköpings naturskyddsgrupp: Miljön är viktig
och ska uppmuntras. Det gäller dock att hitta en bra
balans mellan stadens tillväxt och bevarandet av goda
rekreationsmöjligheter.
Medborgarföreningen - Rör inte min livsstil: Kluven inställning till denna yviga grupp. I grunden har de
en poäng i att var och en bestämmer över sitt eget men
samtidigt är de lite naiva i vad utvecklingen kräver för
att staden ska hänga med i den ekonomiska och kulturella globaliseringen.
ANVÄNDBARA LÄNKAR

http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/
natverk/naringsliv-i-sverige-1.100112
http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.
axd?MediaArchive_FileID=9553c168-5140-4024-ab549249bc876be1&FileName=Klimats%c3%a4krad+
fastighet.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2010/mangfunktionella_ytor.pdf

Poäng för hållbarhetsmål - Varje steg mot fler + ger enligt nedan och avdrag vid steg mot –

1

1

2

3

1
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HEM
ROLL: PENSIONÄRSFÖRENINGEN

Ni representerar dem i Storstaden som under större
delen av sina liv byggt upp staden till vad den är idag.
Främst värnar ni om att medlemmarna nu ska få njuta
av ålderns rätt och få uppleva en trygg ålderdom.
Samhällsutvecklingen måste ta hälsofrågorna på
allvar. Pensionärerna och andra med sviktande hälsa är
en sårbar grupp vid bland annat värmeböljor. Det kan
faktiskt vara på liv och död.
Säker och enkel tillgång till sjukvård är förstås viktig
För hälsan är det också viktigt med närhet till goda
rekreationsområden.
TANKAR OM DE ANDRA GRUPPERNA OCH
DERAS INTRESSEN

Näringsidkarföreningen: Viktig grupp som driver
frågor om god ekonomi. Tyvärr har de en tendens att
bara prioritera industriell effektivitet och vända ryggen
till frågor om vård och omsorg.
Lantbrukarföreningen Agri: Bönder är en ryggrad för
alla samhällen. De ska stöttas.
Hyresgästföreningen: Många pensionärer är fattiga
och bra och billiga bostäder är viktigt.
Fastighetsägarnas förening: Viktigt grupp som tyvärr
ofta glömmer bort fattigare pensionärers intressen av
bostäder.

LIG
T

Väderköpings naturskyddsgrupp: Vacker natur i
närområdet är viktigt. Det gäller dock att säkerställa
god tillgång så att alla kan ta del av denna. Även om
biologisk mångfald säkert är viktigt får det inte begränsa människors möjlighet att njuta av en vacker park.
Medborgarföreningen - Rör inte min livsstil: Föreningen är kluven men än så länge har de inte påverkat
oss i någon nämnvärd utsträckning. Vissa menar att de
talar för “vanligt folk” medan andra tycker att de har en
allt för trångsynt uppfattning om viktiga frågor.
ANVÄNDBARA LÄNKAR

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbetei-samhallet/miljoarbete-i-sverige/klimat/attitydundersokning/klimat-attityd-rapport-20150522.pdf
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/halsopaverkan%20av%20ett%20varmare%20klimat.pdf?epslanguage=sv
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/
natverk/naringsliv-i-sverige-1.100112

Poäng för hållbarhetsmål - Varje steg mot fler + ger enligt nedan och avdrag vid steg mot –

3

2

1

1

1
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HEM
ROLL VÄDERKÖPINGS NATURSKYDDSGRUPP

Ni representerar Storstadens miljösamvete. Ni tar klimatfrågan, eller som ni säger klimatfrågorna (plural), på
största allvar. Tillsammans med frågan om biologisk
mångfald är det vår tids ödesfråga.
Staden växer och det är alltid på bekostnad av den
biologiska mångfalden i närområdet. Nu är det dags att
prioritera denna förutsättning för mänskligt välbefinnande. Bland annat behövs fler våtmarker runt staden.
En grönare stad är värdefull för djurlivet men också
för människors hälsa.
På lång sikt är en hållbar ekonomi helt och hållet
beroende av att vi håller oss inom naturens ramar.
TANKAR OM DE ANDRA GRUPPERNA OCH
DERAS INTRESSEN

Näringsidkarföreningen: Viktiga frågor men de måste också se och prioritera värdet av ekologisk hållbarhet.
Lantbrukarföreningen Agri: De har goda kunskaper
om naturen men prioriterar tyvärr oftast sina ekonomiska intressen över naturens. Kanske handlar det om
ett grundläggande systemfel. De måste ju trots allt kunna leva av vad gårdarna ger. Kanske kan de övertygas
om värdet av biologisk mångfald.
Hyresgästföreningen: Blandade tankar. Negativt att
de vill bygga många bostäder men samtidigt ser de värdet av naturmiljön som rekreationsområde.
Fastighetsägarnas förening: Blandade tankar återigen. De vill bygga nya bostäder men har ofta stor förståelse för ekoanpassning av nya områden för att skapa
biologisk mångfald även inne i stadsmiljön.

LIG
T

Pensionärsföreningen: Viktigt och ganska utsatt
grupp. De lyfter bra frågor om hälsa. Både när det gäller
ett bra sjukhus och äldrevård.
Medborgarföreningen - Rör inte min livsstil: Vilka
nötter! De vägrar ta till sig vetenskapliga fakta bara för
att den inte går i linje med hur de alltid tänkt. Förstår
inte att vi måste byta spår för att försörja 10 miljarder
människor på jorden 2030 samtidigt som vi redan idag
använder alldeles för mycket resurser.
ANVÄNDBARA LÄNKAR

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbetei-samhallet/miljoarbete-i-sverige/klimat/attitydundersokning/klimat-attityd-rapport-20150522.pdf
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/hallbara-stader/
ekosystemtjanster-och-biologisk-mangfald/vattenoch-gronska-i-staden-ger-flerfaldiga-varden/1515787hallbara-stader-3b-vatten-och-gronska-i-staden-gerflerfaldiga-varden
http://supermiljobloggen.se/debatt/2017/05/hagiwestby-det-ar-dags-for-klimatanpassning
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/
natverk/naringsliv-i-sverige-1.100112
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2010/mangfunktionella_ytor.pdf
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1

2

1

1

3

Spelstöd - Rollspel i Väderköping 13/21

HEM
ROLL: MEDBORGARFÖRENINGEN – RÖR INTE
MIN LIVSSTIL

Ni representerar “vanligt folk” i storstaden. De som inte
får tillgång till mainstream-media och som tröttnat på
att styras av klåfingriga byråkrater. Det är dags att låta
vanligt sunt förnuft återigen få en stark röst bland alla
experter. Ni är lite kluvna till vidden av klimatförändringarna men ser samtidigt att staden inte alltid klarar
av extrema skyfall och värmeböljor.
Klimatfrågan är ett trick för att driva igenom olika
obekväma beslut.
Vad stadens invånare behöver är mer bostäder,
framförallt för vanligt folk.
Prata inte så mycket om klimatet utan gör något åt
vädret som vi faktiskt vet är ett problem.
TANKAR OM DE ANDRA GRUPPERNA OCH
DERAS INTRESSEN

LIG
T

Pensionärsföreningen: De lyfter viktiga frågor om
hälsa. Både när det gäller ett bra sjukhus och äldrevård.
Kostnaderna får dock inte bli för stora.
Storstadens naturskyddsgrupp: Vilka muppar! Så
klart ska vi ha fin natur omkring oss men det räcker bra
som det är. De är skrämsellobbyns lokala språkrör och
ser inte det orimliga i att människan i grunden skulle
kunna förstöra något så stort och tåligt som naturen.
ANVÄNDBARA LÄNKAR

https://www.flashback.org/sok/
klimatanpassning?sp=1&t=170498
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbetei-samhallet/miljoarbete-i-sverige/klimat/attitydundersokning/klimat-attityd-rapport-20150522.pdf
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/
natverk/naringsliv-i-sverige-1.100112

Näringsidkarföreningen: De driver ju sina intressen
och vill tjäna pengar. Rimligt men får inte skapa osäkerhet för vanligt folk. Typ flytta jobb till låglöneländer
och så.
Lantbrukarföreningen Agri: Bönder är bra. De har
ofta båda fötterna på jorden, eller nere i den till och med.
Hyresgästföreningen: Hyresgästerna är ju vanligt
folk men ibland blir själva föreningen lite extrem.
Fastighetsägarnas förening: Viktig grupp som driver
byggandet av fler villor. Bra om det kommer mer folk
och företag till staden.
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