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I det lilla bygget med allt det mångfaldiga materialet så skapades 
mycket  
VATTEN. Vatten som flödar, vatten som fjällsjö, havet, floden, 
bäcken, fjällbäcken.......vatten. Det var genomomgående viktigt. 
En man berättade om Mälaren som om 20 år inte går att använda 
som dricksvatten om inget görs. En kvinna talade om Vättern osv. 
Överhuvudtaget var själva naturen och det vi har omkring oss 
viktigt. Den miljö vi lever i, den skönhet naturen bär, de 

upplevelser och livsbetingelser den ger oss. Tydligheten av att 
detta är vårt hem.  
 

 
 
 
Mycket djur - fåglar, delfiner, får o boskap, maskar o skalbaggar 



 

 

koraller 
Skidbacke med fjällsluttning 

Landsbygd 
Ytterskärgård, innerskärgård 
Sol och vind och sol- och vindenergi. Måne. Kust - vattenenergi.  
 
Kollektivtrafik 
SJ 
SL 
Spårvagn 
 
Kommunikationstrådar över hela världen 
Plan B 

JAK-banker 
Boende 
och mera......... 
 
Gemenskap och mera hjärta i framtiden 
dans och musik  
Livsnödvändigheten av att ge föda till själen 
 
Det var också slående att utmaningen ligger i att bygga ihop sig, 
bygga samman. Hur ser jag min viktighet tillsammans med en 
annans? Alla tyckte det var lättare att bygga sin egen bit.  
 
Vilka byggde? Flera Pantrar och några andra. Ca tjugofem personer 
som bidrog.  
Många trodde att det bara var vi som stod där som skulle bygga, 
en del trodde vi sålde byggmaterialet... 
Flera personer kom och hade synpunkter men lusten till att bidra 
själv, och ta sig den tiden, var inte stor. Men det blev flera goda 
samtal. 
En svårighet är att det hela tiden pågick schemalagda aktiviteter 
och att vi inte hade Bygget utformat som en speciell programpunkt 
eller presenterat på ett annat sätt. Kanske hade det varit bättre att 

förbereda Bygget som en egen programpunkt eller som direkt 
utgångspunkt till en diskussion som ska fortsätta direkt efter. Jag 
tror på vikten av att använda flera sinnen för att komma åt både 
lösningar på problem och för att finna samarbetsformer 
 
 



 

 

            
 

         
 

 för Grand Panthers/ Märta Velander 


