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TillVAxT Till döds handlar om att se 
mönster, reflektera och att våga ställa de obekväma 
frågorna.

Med vardagliga liknelser blir det obehagligt tydligt 
att fortsatt ekonomisk tillväxt inte längre är ett val. 

Inte bara visar den det orimliga i att fortsätta som 
vanligt, den ger också personliga reflektioner kring  
varför det är så svårt att ändra kurs. Boken avslutas med 
lite glimtar av hopp och några tecken på en möjlig 
framtid.

Det viktigaste budskapet är nog att du inte behöver 
vara chefsekonom eller professor för att förstå de viktiga 
sambanden och dra dina egna kloka slutsatser.

Stellan Tengroth är civilingenjör och författare, som ger 
ut den här boken i egen regi.

”Får man kalla en bok som heter Tillväxt till döds under-
hållande? För så är det. Här behandlas svåra frågor 
med enkla ord. Stort och smått förenas på ett ovanligt 
övertygande sätt. Med stort allvar men också gott 
humör visar den hur vi kan bete oss mer positivt för att 
rädda världen. Läs den om du är trött på mediesurr och 
politikerblarr!”

Christer Sanne

”Tillväxt – men hur, för vem och på vilka villkor? En 
mycket angelägen bok om en helt central, men ack så 
försummad, framtidsdiskussion.”

Stefan Edman

ISBN: 978-91-978793-0-9

STELLAN TENGROTH



Funderat och reflekterat har jag gjort länge.
För drygt ett år sedan började jag skriva. 
Då visste jag inte var det skulle sluta...

Nu vet jag i alla fall att böckerna skall levereras  
till påsk och sedan är det dags för ett

RELEASEPARTY

den 16 april på 
Restaurang 3:an, Alströmergatan 3 (vid Stampen)

från kl 18 står buffén framdukad.
kl 19 öppnar jag kartongen med böcker.

... och jag vet fortfarande inte var det skall sluta.

VÄLKOMMEN

Stellan Tengroth

O.S.A. senast den 9 april  
stellan.t@hotmail.com  eller  0706-72 71 62
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