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SAMHÄLLSBYGGARNA – HISTORIEN OM MIRIAM ANDY 

 

 

 

 

Året är 2050 och Miriam Andy är 32 år. Hen försörjer sig som berättare och kulturarbetare i 

samhälligheten Åres gröna dalar. Här är Miriam Andys berättelse om sitt liv 

- Utvecklingen under de senaste decennierna har varit en enorm resa. Vi har gått 

från att nästan förstört vår jord, till att det idag är helt oacceptabelt att lämna 

några ekologiska fotavtryck över huvud taget. Så väl inom vården, turismen som 

industrin. 

Jag föddes 2018 på Östersunds sjukhus som enda barn till föräldrar som var aktiva inom 

Prepperrörelsen. Prepperrörelsen startade utifrån en tro på att det går att överleva på egen 

hand och utan beroende av omvärlden. Prepperröreslen kommer sedan att ligga till grund 

för samhälleligheterna. 

I början av 2020-talet försvårades kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården och ny 

teknik krävde organisationsförändringar. Vallöftet om nytt sjukhus beslutades och bygget 

påbörjades 2024. Om vi hade vetat det vi vet idag hade sjukhuset inte byggts och vi hade 

hanterat den nya tekniken på ett mer hållbart sätt. 

Mamma och pappa blev mer och mer engagerade i Prepperrörelsen och den växte 

explosionsartat utifrån trycket från klimatförändringarna och flyktingströmmarna. Rörelsen 

gick mer och mer mot en gemensam samhällighet och fokus blev hållbarhet. Region 

Jämtland Härjedalen var för oss ett stort stöd under den här tiden när vi utvecklade den 

första samhälligheten i slutet på 2020-talet. Bland annat tog de fram en ny 

utvecklingsstrategi med prioriteringar för 2050, utifrån målet att det är oacceptabelt med 

ekologiska fotavtryck. Prioriteringarna var: 
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- Skapa sammanhang genom berättande 

- Bildning i ett internationellt sammanhang 

- Hållbara och cirkulära samhällen 

Som tur var klarar vi i vår region oss undan de stora klimatkatastroferna. Däremot tog vi 

som sagt emot stora flyktingströmmar till regionen.  

2030 är jag 12 år gammal och nu förstod man äntligen att småskalighet är framtiden utifrån 

ett hållbarhetstänk. Bland annat skapades flera samhälleligheter i regionen, både utifrån 

geografisk tillhörighet och intressen och värderingar. Region Jämtland Härjedalen fick en 

coachande roll gentemot de nya samhälleligheterna. Sjukvården specialiseras mer och mer 

och börjar distribueras lokalt. Det stora nya sjukhuset har redan spelat ut sin roll. Senare 

beslutar man att använda lokalerna till gemensam forskning och matproduktion för 

samhälligheterna i närområdet. 

Under den här tiden försvagas också de politiska partierna. Jag kommer ihåg att jag på 

historielektionen fick läsa om att Sverige tidigare hade många politiska partier. När jag var 

22 lade de sista partierna Centerpartiet och Socialdemokraterna ner sina verksamhet. Ett 

stort steg var ju så klart den nationella folkomröstningen om hur makt skulle fördelas, som 

resulterade i större bestämmanderätt för samhälligheterna. För Region Jämtland 

Härjedalens del innebar det här tex att det Primärkommunala samverkansrådet lades ner 

och ersättes av ett samhällighetsråd. 

 

 

 

I dag den 7 januari bildas faktiskt äntligen Jämtland Härjedalens Samhällighetsregion. Det 

innebär att regionens demokratiska församling består av representanter från samtliga 

samhälligheter. Regionens uppdrag kommer att vara att agera nätverksfrämjande, 

samordnande och stödjande inom ex fysisk planering, infrastruktur, forskning och 

utveckling. Utgångspunkten är hela tiden målet om att inte lämna några ekologiska avtryck.  

Samhällelighetsregionen kommer också att representera de lokala samhälligheterna 

nationellt och internationellt. 

Själv försörjer jag mig numera som berättare och kulturarbetare i samhälligheten Åres gröna 

dalar. Utmaningarna vi står inför  

Eftersom vi idag har blivit så många inom regionen ser jag en stor utmaning i att inkludera 

alla i väl fungerande samhälligheter. Det finns risker att det bildas samhälligheter som står 

för destruktiva ideal. 

 


