Reserapport Duluth 23-30 juni 2010
Besök hos Växjös amerikanska vänort Duluth 2010.För delegationen från Växjö kommun:
Nils Posse kommunfullmäktiges ordförande, Charlotta Svanberg kommunalråd, Pär Wallin
tekniska förvaltningen, Monika Nielsen arbete och välfärd, Birthe Björkenstock från
organisationen Företagarna samt Sara Norrby Wallin Polismyndigheten i Kronoberg.
Dessutom medverkade Ulrica Posse samt Elsa och Hilma Wallin
Dag 1 Onsdagen den 23 juni. Resa från Växjö via Köpenham, Chicago till Duluth. Glenn
Peterson, ordförande i Sistercityföreningen mötte delegaterna vid flygplats. Alla trötta efter 22
timmars resa. Nils och Ulricas flyg inställt (åska, storm) så de kunde inte komma vidare från
Savannah.
Dag 2 torsdagen den 24 juni
Efter frukost och gemensam genomgång av hela programmet börjande första punkten. Ett
välkomnande av Borgmästaren Don Ness inför inbjuden press. Tre olika nyhetskanaler på
plats. Lotta beskriver delegations syfte, Melissa presenterar det gemensamma projektet
Climate Idols och Pär presenterar erfarenheter från Växjö projekt med Klimatidolern. Efteråt
ytterligare intervjuer av en tevekanal. Resultat två inslag i den lokala tevekanalen samt i
tidningen. http://www.northlandsnewscenter.com/news/local/97125674.html samt
http://www.wdio.com/article/stories/s1623645.shtml?cat=10335 Lunch med Borgmästaren
Don Ness samt några ur administrationen. Därefter en city tur för Lotta, Birthe. Pär på en tur
med Julie Mcdonnell samt ett antal personer från Universitetet, kyrkan os v för att visa hur
den amerikanska livsstilen ser ut, Visning av Duluths första passivhus på Universitetet.
Diskussioner om ytterligare ett projekt för att få med innevånarna i Duluth till att minska
deras gemensamma utsläpp av CO2 och bli en del av framtiden med små utsläpp av
växthusgaser. Under dagen har Monika och Sara ett eget program med besök hos stadens
olika organisationer för att förebygga och hantera våld i nära relationer bl an innehållande ett
besök i en behandlingsgrupp för män som har begått våldshandlingar. Där efter avslutas
dagen med knytkalas hos Melissa och många av vänner i Sistercity föreningen.

Stadens Skywalk, från Leif Ericsson parken med minnessten från Småland, Pär Wallin under
intervju av tevebolag.
Dag 3 fredagen den 25 juni.
Möte med Mellisa, Eric and Glenn = den kommande kommittén för Climate Idols + Sarah
från Thunder Bay (Duluths vänort), Birthe och Lotta. Förmedlade erfarenheter från Växjös
projekt Klimatidolerna. Uppdrag att försöka hitta Växjö familjer som vill ha erfarenhetsutbyte
med Duluth och Thunder Bay familjer inom vänortsfamiljer. Inriktning på Duluth Climate

Idols är mer att hitta familjer som idoler. Monika på eget program med besök hos stadens
olika organisationer för att förebygga och hantera våld i nära relationer.
Lunchmöte med en entreprenör, Alex som har förvandlat en gammal industribyggnad till en
restaurang där inredning kommer från själva industrin, Clyde Iron Restaurant. T ex bord av
golvplankor med ben av I-balkar. Alex visade också runt i tillhörande ishockeyarena med två
ishockeyrinkar + en del andra lokaler för ungdomar där de kunde vistas efter skolan med
läxläsning, olika sportaktiviteter, klätterväggar, biljard, fotbollsanläggning o s v. Det finns
planer för ett hotell kopplat till sportaktiviteter. Under sommarhalvåret hade en av arenans
ishockeyplaner täckta med konstgräs för fotboll.

Ishockeyarena, Clyde Iron Restaurant, Möte med Borgmästaren och stadens adm och
Minnesotas senator.
Möte med Borgmästaren Don Ness + senatorn från Minnesota Yvonne Prettner Solon med
ansvar för energifrågor i senaten + flera personer från stadens administration. Fokus var en
dialog kring Växjö kommuns erfarenheter kring Europas grönaste stad. Vad var
nyckelaktiviteterna, vilka var svårigheterna o s v. Stor intresse. Medverkade från Växjö, Nils,
Lotta, Birthe och Pär.
Därefter hade Nils och Lotta möte med Duluths borgmästare Don om fortsatta samarbete
mellan de två vänorterna.
Pär och Birthe fortsatte med ett besök hos Northern Communities Land Trust och deras
konsult Common Ground Construction som visade olika byggnader under renovering och
några färdiga för inflyttning. Båda organisationer drivs med ett icke vinstdrivande. Northern
Communities Land Trust huvudsyfte var att tillhandahålla hus för personer som har låga
inkomster. Land får sin finansiering från staden, delstaten och från nationell nivå. Målet är att
fler personer kan äga och leva i hus då det gör att familjer med låg inkomst kan utvecklas väl.
De renoverar husen och säljer husen till personer som uppfyller villkoren till ett
marknadsmässigt lägre pris. De kräver dessutom att köparen genomgår en utbildning så att
kan hantera (driva och äga huset) De förbinder dessutom att sälja huset för ett rimligt pris till
andra som uppfyller villkoren. Husen renoveras enligt en miljöstandard och vissa hus förses
också med solfångare för varmvatten.
Se mer på http://www.landtrustduluth.org
Middag för alla delegater hos två familjer Peterssons och Sutherlands båda med svenskpåbrå.
Intresse hos den hockeyintresserade Sutherlands om att försöka få till ett utbyte inom hockey
mellan städerna.

Lördag, dag 3
Gemensam avfärd till Duluth Grill och traditionell frukost för alla deltagare + Melissa, Glenn
och Josh samt två av arrangörerna till fotbollskuppen i Duluth - Växjö. Ägaren till Duluth
Grill presenterade sina idéer i restaurangen om ekologiska råvaror samt ett försök till
egenodlad sallad och andra grönsaker på försök ute på restaurangens parkering. Därefter
besök på ”Rhubarb festival” där First Lutheran Church hade försäljning av rabarber i alla
former, paj, sylt, marmelad aktiviteter för barn, underhållning o s v. Alla inkomster går till
välgörenhet i form av CHUM, Churches united in ministry, en sammanslutning av 41 olika
kyrkor som arbetar med välgörenhet som har härbärgen, bespisning för hemlösa etc.

Rhubarbfestival och Duluth Grills odling av grönsaker
Därefter fortsatte färden till Gooseberry falls och en kortare vandring till vattenfallen. Lunch
på en restaurang och hemfärd till hotellet. Middag hos fam Gilmore för delegaterna från
Växjö.
Söndag dag 4
Resa nybyggarnas spår. Besök i Chisago Lake area, Lindstrom, Karl-Oskar och Kristina
statyn, Willhem Moberg, Gammelgården i Skandia, Den första bosättningen i Minnesota, Nya
Dufvemåla, Kyrkan i Center city, Kyrkogården med nästan bara svenska namn på
gravstenarna.
Måndag dag 5
On tour med Chum, en organisation som med hjälp av 41 olika kyrkor ger välgörenhet till
fattiga och behövande. De har en guidad tur ”expanding horizons” där de visar de olika
deltagande organisationer aktiviteter för fattiga och hemlösa. T ex servering av frukost,
härbärge, lägenheter, stöd till tonåringar, skolbarn m m. Inkomsterna i USA, Duluth är låga
för de flesta personer. 2/3 av den arbetande befolkningen har under gränsen för fattigdom!!!
Ett omfattande arbete finns men det bygger på välgörenhet med visst stöd från olika
myndigheter. Innan lunch besökte vi en minnesplats som upprättats, till minne av den
bestialiska lynchning som genomfördes i centrala Duluth en natt i juni 1920. Tre svarta män
plockades av en mobb från fängelset, misshandlades och till sist, hängdes i lyktstolpar. På
platsen fanns flera kända och tänkvärda citat. T ex följande citat av George Bernard Shaw:
"A native American elder once described his own inner struggles in this manner:
Inside of me there are two dogs.
One of the dogs is mean and evil.
The other dog is good.
The mean dog fights the good dog all the time.When asked which dog wins, he reflected
for a moment and replied; the one I feed the most."

Därefter besök hos Foodbank, en ideell organisation som samlar in mat som inte går att sälja
och vidarebefordrar till behövande. Det kan var t ex, flingpaket med framsidan för någon film
som inte längre är aktuell o s v. De hämtar också upp överbliven mat från restauranger,
skolor, sjukhus och skjutsar det direkt till ställen där hemlösa eller andra behövande kan få det
innan det blir dåligt. Vidarefärd till Habitat for Humanity som bygger en ramp till en
rullstolsbunden man så att han kan komma upp till sin ytterdörr. Grundkrav är att personerna
tjänar mindre än minimilön för att ta del av bygghjälpen. Ett byggmaterialföretag Promo är
där med några ur sin personal som under sin fritid bygger rampen till husägaren. De använder
verktyg och material från byggföretaget. Flytt från hotellet till Vänortsfamiljerna. Officiell
middag på ”The Depot-Railroad Museum” med musik, Rachel, en ”sing and song writer” och
därefter överlämnande av officiella gåvor mellan Borgmästaren i Duluth och Växjö kommun.
Cirka 40 personer på middagen.

Daminio center, Memorial center samt officiella middagen med alla Växjös delegater på rad.

Tisdag dag 6
Nils och Ulrica åker till Minneapolis för avfärd tidigt onsdag morgon med flyg. Möte om
”Business development meeting” hos US-Bank, Peter Hagström och ett antal representanter
från olika företag om vad de gör. Bl a APEX som vill få fler företag att etablera sig i Duluth
med fokus på bioenergi, Iron Range resources ett investeringsföretag som får pengar från Stål
och gruvnäring, Sansio ett softwere företag med kopplingar till Ronneby som samlar in info
för bl a brandkårer och hemsjukvård, Twin Port Testing som tar fram standarder för t ex
pellets, Como Oil and Propane som var intresserad att börja leverera pellets men behöver
några kunder som börjar köpa så att marknaden uppstår. Birthe presenterade Växjö som
Europas grönaste stad med perspektivet på företagande. Lotta och Pär medverkar också.
Lunch med fokus Gröna jobb med alla från förmiddagens möte plus några fler bl a
kommunpolitiker. Intensiv diskussion om nyttan med EGS och vad det har gett Växjö. Ett
filmteam från samma bolag som gjorde reportaget på torsdagen filmade och intervjuade en
deltagare från mötet (APEX). Monika fortsätter sitt separat program med besök hos stadens
olika organisationer för att förebygga och hantera våld i nära relationer.
På eftermiddagen ”Farvell Potluck” i Chester park med alla i Sistercity Duluth. Cirka 25 st
närvarande. Därefter föreläsning i en kyrka Peace Church för allmänheten om EGS och
Klimatidolerna i Växjö och lite om vad det har gjort för företagen i Växjö. Pär och Birthe
presenterade.Ca 40 personer närvarande.

Under Pär Wallins och Birthe Björkenstock presentation av Europas grönaste stad.
Onsdag, dag 7
Ett extra möte ordnas mellan Birthe, Lotta, Melissa och APEX, Ron West för att fördjupa
samarbetet mellan städerna. Ett webbmöte i september bokas för att gå vidare och utveckla
samarbete mellan företagare i båda städer. Därefter hemfärd.
Monika hann med en båttur på Lake Superior där man visade en av världens största
lasthamnar för stenkol, ett fossilt bränsle och framtidens energialstrare i form av ett lager av
vindkraftverk från Danmark för vidare transport in i USA.

Kollastning och avlastning av delar till vindkraftverk.
Vid tangentbordet Pär Wallin.

