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Måske kunne man fokusere på at det er muligt fx at bruge robotter, der kan
sortere affald.
Samskabelse er et begreb som er meget relevant, det gør I hos Ærø
Eksperimentet.
Ofte tænker man på at ting skal ’kunne betale sig’, måske skal man se tingene
på andre måder.
’grøn vækst’: Dette begreb kan dække over at vækst altid bruger ressourcer.
Vi kan lære noget af tidligere generationer, fx at man stopper sine sokker, i
stedet for at smide dem ud, at man sørger for at vedligeholde ting, ligesom
man gjorde i tidligere tider.
Vi skal gøre op med den tanke at alt skal være nyt, det skal være i orden at gå
med hul i bukserne.
Man skal inddrage borgerne meget tidligt, når der laves nye love.
Vi skal lære, at det er smukt med huller i bukserne og vilde vækster i rabatten.
Der er mange æbler, der falder ned og ikke liver brugt, der kunne man lige
samle dem i en pose og skrive ’nul kroner’ og lægge posen i rabatten.
Der er ting, der skal ændres mht. genbrug og huller i bukserne, men der kan
man støde mod normer i samfundet. Der kan vi vise en anden vej på Ærø.
Der skal handles lokale varer, så vidt det er muligt, så man sparer transport
osv.
Der skal være nogen der kan hjælpe med at komme ud og fortælle ude på
skolerne, om forskellige ideer, og viden om bæredygtighed.
Vi er afhængige af Netto og Brugsen. Men læg mærke til det affald som hober
sig op i deres baggård. Vi skal bede dem om at sørge for, at der ikke spildes en
masse ressourcer på fx indpakning.









Måske kunne Ærø Eksperimentet kontakte Netto osv. Og inddrage i deres
arbejde med at reducerer unødig emballage osv.
Maske kunne man genbruge mere emballage, og fx få fyldt sin gamle
emballage hos en forretning.
Jeg har en masse affaldsfrugt, og blommer og æbler som ikke bliver brugt,
måske kunne det blive sådan, at man fx kunne kontakte skoleeleverne og sige
de kunne komme og hente mirabeller til at lave marmelade.
Jeg arvede en gammel Frk. Jensens Kogebog fra krigen. Der var en masse tips
om, hvordan man genbruger ting, og undgår at spille ressourcer.
Måske er vores dagligdags rytmer ikke fordelagtige ift. At have tid og overskud
til de tips der står i den gamle Frk. Jensens Kogebog.
Turist og Erhvervskontoret er i dialog med Ærøs dagligvareforeninger, om
emballage-problemet. Det skal vi fortsætte med.

