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Boken om KRETSLOPP
För att ge inspiration till utveckling och nytänkande i ämnet ekologiskt hållbar
samhällsutveckling har Kommunförbundet samarbetat med Miljövårdsberedningen om
produktionen av boken "KRETSLOPP - basen för hållbar stadsutveckling" (SOU 1992:42).
Vår förhoppning när vi nu överlämnar ett exemplar av boken till Er kommun är att Ni finner
den användbar som faktabok, läromedel, idégivare etc för nämnder, förvaltningar, skolor
och studieförbund i Er kommun. För att Ni ska kunna informera om boken eller för att
beställa fler exemplar bifogas även en beställningstalong.
I rätt händer kan boken utgöra startskottet på en spännande utveckling i kommunen. Lämna
därför gärna boken till den person i kommunen som bedöms vara bäst lämpad att få igång
en dialog i ämnet.
Enligt vår bedömning utgör boken en av de mest lättillgängliga och överskådliga
kunskapssammanställningar om möjligheter och hinder att nå en hållbar stadsutveckling
som hittills publicerats.
Den engelskspråkiga versionen, ECOCYCLES - The Basis of Sustainable Urban
Development, utgjorde ett av Sveriges bidrag till FN's miljökonferens i Rio de Janeiro i juni
1992 där boken överlämnades av HM Kung Carl Gustaf. Den väckte en betydande
uppmärksamhet. Också den engelskspråkiga versionen av boken kan beställas från
Allmänna förlaget.
I det slutdokument som världens statschefer antog vid Rio- konferensen finns ett avsnitt om
den lokala nivåns betydelse för miljön. I detta avsnitt betonas den avgörande roll som den
lokala nivån spelar för att lösa världens miljöproblem. Målet bör därför vara att världens
kommuner eller motsvarande lokala myndigheter senast till 1996 ska ha utarbetat ett lokalt
handlingsprogram för hur en hållbar utveckling kan uppnås (a Local Agenda 21). Ett sådant
program är tänkt att genomföras i dialog med medborgare, lokala organisationer, företag
osv.
Behovet att söka nya vägar för att utveckla städer och samhällen i en mer hållbar riktning
genom att bl a sluta kretsloppen ökar snabbt och ett arbete med denna inriktning bör därför
påbörjas snarast möjligt. Hjälp oss därför att informera om boken och dess budskap inom
Din kommun. Frågor angående detta cirkulär kan ställas till Lars Fladvad tfn 08 - 772 41 63.
Trevlig läsning!
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