
Allt går å förbätter med fett slitigt arbete
för hel och hållbar livsproduktion

  finns för att bidra till ett hållbart samhällsbygge.
Därför driver vi verksamheter som bidrar till det bygget med
kultur, kunskap och kraft! Och allt annat som behövs! 
Det är fett slitigt arbete. Och roligt. 
”Fett slitigt arbete” är därför namnet på en av verksamhetens 
föreläsningar/föreställningar om hållbar utveckling. 

 växer för att för att få hållbarheten att växa inom sina egna ramar.

Utgångspunkten är ett synsätt grundat bland annat i 

✔ FNs globala mål – läs mer på http://www.globalamalen.se, 
✔ Howard T. Odums fundament ”Environment, power and society”, 
✔ Kate Raworths ”Doughnut economics”, 
✔ Adam Smiths ”The Wealth of nations” och 
✔ Anna Forss inställning om att ”Allt går å förbätter”. 

För det gör det. Sa Anna Forss. Och en mormor kan man lita på.
Nyckeln är att alla tre nyckelorden måste vara med.
ALLT – alltså allt!!! Inget är undantaget. Inget kan heller undantas. Sug på den
du! Komplext så det förslår. Men inte nödvändigtvis komplicerat. 
GÅR – det viktiga här är att detta ord är ett verb i rörelse. Det krävs ett 
görande som rör sig. Det måste ske för att ske och fortsätta ske. 
FÖRBÄTTRA – kvalitet ligger i fokus, inte kvantitet, inget så kvalitetslöst som 
en obestämd ”utveckling”, nejnej – det enda som duger är bättre. Bättre 
hållbarhet. Bättre liv. Bättre berättelser. 

Och mitt opp i allt. Detta treeniga, handlingsinriktade fokus, vilar i tilliten, till 
att det är möjligt. Och där och när det inte känns så, för mormor Anna var inte
alls övertygad, vilar  tryggt i sin grundares, VDs och därtill 
undertecknads övertygelse om att:

Nog i huunn har bokken kille! - Nog i hundan har bocken fått killingar! 
Allt är möjligt. Även det till synes omöjliga. Läs mer på http://www.forsslivs.se

Och vet du vad? Du kommer att mötas av uppskattning och tacksamhet också!

/Linda Forss, Samhällsbyggare    Master of science, Environmental engineering
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