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Välkomna till medlemsblad nr 3-4, ett dubbelnummer och 2020 års sista medelmsblad. Mycket har hunnit hända på olika plan i vår organisation 
sedan föregående medlemsblad. Coronapandemin har fortsatt att sätta sin prägel på olika sätt men trots detta har många ”coronasäkrade” 
aktiviteter genomförts. Det lokala och nära har blivit än mera viktigt i tider som dessa. Vi har på kort tid också lärt oss att använda digital teknik 
på ett sätt som vi inte kunde för bara ett år sedan. I detta nummer presenterar vi både lokala aktiviteter från byalag eller motsvarande, aktuellt 
från HSSL Fyrbodal men även några nationella arbetsområden. 

Ett Gott slut på detta annorlunda år 2020 och ett Gott Nytt År 2021 från styrelsen för HSSL Fyrbodal

hela sverige ska leva
FYRBODAL

Medlemsblad 
NR 3-4, Dec 2020

FLATÖN, ORUST
• Hembygdsföreningen har haft coronaanpassad visning 

av museet. Där visades bl a en utställning om Kapare 
på Skagerrak. Antalet besökare har i sommar varit 
betydligt fler än tidigare somrar.

• Hembygdsdag blev det också om än i begränsad form. 
• En kulturvandring med begränsat antal deltagare 

genomfördes en kväll i sommar. Ca 25 personer mot 
normalt ca 70-90 personer.

• Hembygdsföreningens skördefest kunde också 
genomföras då mycket var utomhus och öppet två 
hela dagar så besökarna kunde spridas ut.

• Föreningen Flatön arrangerade en digital poäng-
promenad under påskhelgen. 120 deltagare som gav 
en intäkt på ca 12000 kronor. Normalt brukar vi få in 
60 000 kronor.

• Kul med deltagare från ön, övriga Sverige och även 
från länder i Europa.

• Föreningen Flatön och hembygdsföreningen anordnade 
en fysisk Käpphästhopptävling som lockade 25 barn. 
Det var utomhus och vädret var strålande så det 
fungerade jättebra och var mycket uppskattat.

• Föreningen Flatön har erbjudit öborna utbildning 
i digital mötesteknik och har övergått till digitala 
cirklar och möten, fungerar utmärkt i många fall.

• Ökat antal vandrare på våra vägar. Eftersom vi har 
haft väldigt mycket mer folk boende på våra öar ända 
sedan i mars så har våra vägar och stigar blivit väl 
upptrampade.

• Digital yoga är uppskattad och fungerar bra.
• Senaste initiativet är corona-fika i trädgården nu i 

november. Alla tar med eget kaffe och sittunderlag 
och sitter och pratar en stund. Behovet av att träffas 
är oerhört stort.

• Flatö kyrkas vänner ställde in samtliga sommarens 
konserter.

• Måtte detta elände snart vara över!

Lena Kjellman, Ordförande Föreningen Flatön

SVENNEBY, TANUM
Vi sköt upp vårt årsmöte från mars till 2 juli och då 
hade vi det utomhus. Vi hade tur med vädret och det var 
många som deltog. Vid det här tillfället lyckades vi även 
få medlemmar att ställa upp att måla vår hembygdsgård.
Alla inomhusaktiviteter  har vi ställt in och även en 
vandring där det krävdes båt har ställts in.

Den traditionsenliga midsommargudtjänsten  utomhus, 
som genomfördes.

Den årliga vandringen på Valön dubblerades liksom 
visningen av Gotte-Lars stuga. Vid visningen av Gotte-
Lars stuga brukar guiden och de besökande vara inne i den 
lilla stugan samtidigt. Nu fick de besökande berättelsen 
om Gotte-Lars och hans syster Lena utomhus och sen fick 
de gå in en och en.

Våra styrelsemöten har vi främst haft utomhus när det har 
funkat och vi har så smått börjat med digitala möten.

Vi har börjat planera nästa års aktiviteter. Det kommer 
att bli vandringar och utställningar där vi kan begränsa 
antalet folksamlingar.

Helena Svensson, Svenneby hembygdsförening
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BÄCKEFORS, BENGTSFORS
I Bäckefors har vi tidigare år haft ett evenemang vi kallat 
Fackeltåg till tomten. Det har varit otroligt populärt 
och dragit ca 1.000 besökande. I år planerade vi för ett 
liknande men av förklarliga skäl så blir det inställt.

 
Agnes Jensen Foto: BHFF. 

Från Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening har det 
växt fram nya idéer och det känns extra viktigt nu när allt 
annat verkar bli nersläckt.
Vi avser fira ”Jul i Bäckefors”, ett evenemang som kommer 
att pågå under hela advent. 
Starten blir på fredag före första advent. På Coop 
kommer det att finnas kuponger att hämta med en karta 
över samhället och namn på alla företag. Det gäller att 
promenera runt till alla skyltfönster och leta bokstäver. 
Kupongen lämnar man sedan i en röd postlåda vid 
Bäckegården och varje vecka kommer det att lottas ut 
vinster. 
Det är många företag som medverkar, ända ifrån norra 
infarten, runt samhället och upp till Gamla Bruket. 
Företagen använder egna skyltfönster eller får ”låna” 
fönster där man skyltar var och en för sig. Bokstäverna 
kommer att bytas ut varje fredag så det är meningen att 
man ska kunna gå promenaden fyra gånger om man vill 
vara med vid utlottningarna. 
Föreningarna i samhället medverkar också förstås och 
även de har fått ”låna” skyltfönster, om de inte redan råkar 
ha egna, för att där kunna marknadsföra sig. 
Vem som helst kan när som helst gå runt och leta bokstäver.
Vi utlovar att det kommer att skimra extra i Bäckefors 
under advent i år och vi hoppas julstämningen sprider sig 
till hela landskapet. Alla hälsas hjärtligt välkomna!

MayLis Svensson 
för Bäckefors Hembygds- & Framtidsförening

TYDJE, ÅMÅL
Tydje byalag har, precis som många andra, fått tänka om 
när det gällt aktiviteter ett år som detta och minimerat 
den publika verksamheten.

Vårens poängpromenader och andra aktiviteter ställdes in 
mot bakgrund av det mer allvarliga läget då.
Men under hösten valde vi att ha poängpromenader som 
brukligt under tre söndagar i augusti-september. Alla 
uppmanades att hålla avstånd och för säkerhets skull 
flyttade vi fikaserveringen utomhus.
Vi deltog som vanligt under Åmåls kommuns Lands-
bygdsvecka men med en anpassad aktivitet i form av 
öppen trädgård hos Harriet Pederson på Östra Sjögar. 
Trädgården har anlagts och utvecklats genom åren med 
bland annat ovanliga träd och perenner samt en spännande 
rosengård.
Besökarna kunde fritt ströva runt, ta en fika utomhus, 
köpa plantor och ställa frågor till Harrieth och samtidigt 
hålla avstånd. Ett 80-tal besökare kom, några av dem fick 
stå ut med både åska och regn dock.

Lena Karlsson, ordförande Tydje Byalag

 
En av alla klematis som finns i trädgården på Östra Sjögar. 
Foto: Tydje byalag. 

 
Harrieth Pederson, här med dotter och svärdotter samt PD:s 
reporter Karin Olsson längst till vänster, överraskades av det stora 
intresset för öppen trädgård. Foto: Tydje byalag. 
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EDSLESKOG, ÅMÅL
Inom ramen för Landsbygdsveckan Åmål arrangerade 
Edsleskogs Byalag den 1 september två välbesökta före-
läsningar med tema Utgrävningen av Medeltidskyrkan i 
Edsleskog. Föreläsare var Dals Eds sonen Anton Lazarides, 
arkeolog vid Lödöse Museum. 

Foto: Inger Fogelberg

För andra året i rad har Lödöse museum/Västarvet bedri-
vit undersökningar av Edsleskogs gamla kyrka, daterad 
1220-talet. Det speciella med kyrkan är att den var byggd 
i tegel och om dateringen stämmer är det 20-30 år innan 
man tidigare antagit att tegelteknik började användas vid 
kyrkobyggen i vår del av landet. Kyrkan, som var mycket 
stor och speciell i sin utforming, brann ned 1568. Förutom 
studier av byggnadsstrukturen gjordes även intressanta 
fynd så som mynt, en fin sten i bergkristall som troligen 
använts som förstoringsglas, radbandspärlor, rökelsekar 
och delar av en dopfunt. Anton berättade om detta samt 
visade bilder från utgrävningen vid föreläsningen.  
Under själva utgrävningen var allmänhetens intresse stort 
vid de guidade visningarna som Lödöse museum arrang-
erade och totalt besökte 700-800 personer dessa.

Föreläsningarna avslutades med att Johan Abenius, pro-
jektledare, presenterade förstudien Edsleskogs gamla 
kyrkoplats framtid, ett Leaderprojekt. Syftet med för-
studien är att utreda och finna vägar att förvalta och 
tillgängliggöra den historiska platsen Edsleskogs gamla 
kyrkoplats, med fokus på kyrkoruinen, källan och religi-
ons-/kyrko-pilgrimshistoria. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens dåvarande rekommenda-
tion om maximalt 50 personer så gavs samma föreläsning 
vid två tillfällen under eftermiddagen. Under bar himmel 
och i strålande höstsol mötte totalt ett 100 tal intresseade 
personer upp med egen stol och fikakorg. Ett välbesökt 
arragemang där deltagarna också fick möjligheten att 
ställa frågor. 

Sveriges radio P1S program Vetenskapsradion historia 
spelade in en program om de spännande fynden i Edsle-
skog. Klicka på länken för att lyssna på programmet

https://sverigesradio.se/avsnitt/1352927
 
Maria Brun för styrelsen Edsleskogs Byalag

VAD ÄR BIOKOL?
Organisationen ”Hela Sverige ska leva Fyrbodal” (HSSL 
Fyrbodal) inbjöd via annonser i Provinstidningen och 
Bohuslänningen till information om och prova-på- 
aktivitet genom tillverkning av Biokol. Vid samma tillfälle 
informerades också om kompostering av köksavfall  
enligt metoden ”Hungry Bins”. Aktiviteten genomfördes 
vid två tillfällen dels i Åmål vid Höghedens skidbacke  
den 3 oktober och i Munkedal den 4. oktober vid 
Utvecklingscentrum i Dingle.

 
Tillverkning av Biokol. Foto: Eivor Johansson

Biokol är träkol som man gräver ner i marken tillsammans 
med naturlig gödning för att förbättra jorden. Mycket 
bättre än sand för jorden genom att den behåller vatten 
och göra jorden luftigare. Det bästa är att biokol gör att 
kolet stannar i marken i hundratals år och motverkar 
därmed växthuseffekten. Själva processen för att göra 
biokol kallas pyrolys
Deltagarna bjöds på Kolbullar/raggmunk med fläsk som 
levererades av Berga Bistro i Åmål och som uppskatta-
des. Aktiviten lockade nästan 40 deltagare totalt med viss 
övervikt närvarande i Dingle. Många önskade information 
om förutsättningarna för egen tillverkning. Vi informe-
rade om att vi kan tillhanda för utlåning ett antal egna ” 
Nortiki” alternativt ”minitiki” vilket är namnet på olika 
storlekar på tillverkningskärlen. Om önskemål finns kan 
vi också från HSSL Fyrbodal genomföra ytterligare infor-
mationstillfällen för intresserade grupper.

De föreningar som är intresserade kan höra av sig till 
Christer Johansson, HSSL Fyrbodal.

Kontaktuppgifter
E-mail  christerel@telia.com
Mobli   070-6013084

Kjell Fogelberg, HSSL Fyrbodal
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EN HÄLSNING FRÅN SOTENÄS 
FÄLTRITTKLUBB TILL HSSL-FYRBODAL.

Vi är stort tacksamma för de stimulansmedel som medgavs 
Sotenäs fältrittklubb. 
Sommaren och året 2020 har inneburit stora förändringar 
för så många, aktiviteter och verksamheter har fått begränsas 
och /eller ställas in. Vi som verkar för en ridskola som 
främjar många viktiga fritidsaktiviteter, speciellt för barn 
och unga, har haft fördelen att kunna hålla igång vår 
verksamhet. Vi ansökte om stimulansmedel från er för 
att genomföra vår årliga familjedag under våren, men på 
grund av Covid -19 fick vi ställa in familjedagen. Vi frågade 
om det i stället var möjligt använda stimulansmedlen till 
inköp av mat till våra ridläger. Vi fick ett positivt bemö-

tande och har under hela vår ridlägerverksamhet inhandlat 
mat från lokala livsmedelsaffärer, kustscharken, Lyckans 
bageri samt Klevs gård. Fokus har varit att stödja det 
lokala, och svenska livsmedel. Stort tack för det. 
Det ideella engagemanget är viktigt för att allt ska fungera, 
samtidigt siktar vi på att öka både engagemanget och med-
lemsantalet. Sotenäs fältrittklubb har sin anläggning på en 
vacker plats med fin naturomgivning, vi ser det som en 
stor potential för utveckling. Vi befinner oss i en kustkom-
mun med många delårsboende och en stor turism. 
Sommarens ridläger var oerhört populära, barn som vill 
lära sig rida, lär sig hantera en annan varelse – en häst. 
Hästen behöver behandlas med respekt, samtidigt som vi 
människor behöver ha respekt för hästen. Barn som växer 
upp med att ta ansvar för djur – lär sig verkligen att ta 
ansvar, blir självständiga och bygger upp kunskap. 
Varje ridläger hade ett förmiddagspass och ett eftermid-
dagspass, och däremellan var det mat och på eftermiddagen 
var det även fika. 

Små ridklubbar i mindre kommuner innebär ofta att 
styrelsen får ta ett stort ansvar som en större klubb i en 
mindre kommun kan anställa en person att sköta, det är 
därför av stor vikt att stötta det ideella föreningslivet och 
ha en förståelse för att hästar kräver tillsyn även när rid-
klubben inte håller lektioner eller aktiviteter. Hästen har 
en viktig roll på landsbygden i dag precis som i går, även 
om själva rollen inte är densamma. 
Varma hälsningar från oss på Sotenäs fältrittklubb och 
hopp om ett år där vi kan återgå till en vardag utan covid-
restriktioner.  

Tina Ehn ordförande Sfk

Foto: Sotenäs fältrittklubb

STIMULANSPENGAR
Riktlinjer Föreningar kan söka max 5 000 kr till projekt/verksamhet som gynnar bygden. Projektet ska genomföras 
inom 12 månader. Utbetalning sker mot redovisning av kvitton över utgifter, ideella arbetstimmar och en kort skriftlig 
rapport samt gärna foto. För mer information om stimulanspengar, kontakta Kjell Fogelberg, telefon 0709 58 28 40.

Ansökan med e-post till kjell@lomudden.se
Beskriv projektet/verksamheten samt total budget och sökt belopp. Bifoga föreningens stadgar och senaste årsberättelse. 
Glöm inte föreningens namn och hemsida samt kontaktpersons namn, postadress, telefon och e-postadress. Uppge i 
vilken kommun föreningen finns. Ansökan kan skickas löpande tills stimulanspengarna är slut. Besked lämnas inom 
två månader.
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VERKSAMHET OMSTÄLLNING 
STRÖMSTAD 2020

13 februari togs beslut i KF att vårt medborgarförslag vi 
lämnade in förra året avslagits.

Nätverket Stoppa Preemraff bestående av flera 
organisationer; Naturskyddsföreningen, Extinction 
Rebellion, Fältbiologerna, Jordens Vänner, Greenpeace, 
Allt åt alla plus privatpersoner har arrangerat många 
aktiviteter under året och den 10 mars deltog flera av 
föreningens medlemmar i en heldagsmanifestation mot 
Preemraffs planerade utbyggnad i Lysekil; föredrag, 
musik och mat på torget och därefter marsch till Preems 
anläggning. Mark- och miljööverdomstolen gav grönt ljus 
till en utbyggnad i juni. Preem valde i höst att dra tillbaka 
sin ansökan.

Årsmötet som vi planerat till den 18 mars fick vi skjuta på 
detta dramatiska och transformerande år. Vi har inte haft 
några fysiska möten.

Under våren bildades regionala grupper i Omställning 
Sverige. Vi tillhör Omställning Västra Sverige och 
gruppen finns på fb.

I maj sände vi ett brev till kommunen med önskan 
om ett krismöte för att ställa om till en mer hållbar 
livsmedelsförsörjning i kommunen. Vi fick svar att de inte 
hade tid.

I maj stöttade vi Naturskyddsföreningen med 2000 kr för 
nystartade verksamheten Natursnokarna i Strömstad och 
Tanum. Beslutet togs digitalt.

Tillsammans med Naturskyddsföreningen sändes ett brev 
till Länsstyrelsen Västra Götaland i maj för att skydda 
skog vid Löveråsfjället.

I juni träffades Studieförbunden Vuxenskolan och 
Studiefrämjandet, Helena von Bothmer och Lisbeth 
för Omställning Strömstad och Karin Björk för 
Gullnäsgården för att fundera mer kring lokal odling i vår 
kommun. Kontakt har tagits med Gullnäsgården angående 
Tillsammansodling. I kommunikation med kommunen 
om odlingsmark har vi fått rådet att kontakta Ånneröds 
odlingskoloni då det finns mark intilll som skulle kunna 
vara aktuell. Reportage i STNB.

Från vänster Rougine Pourhassani, Patric Hellberg, Lisbeth Sten, 
George Hellgren och Anna Wikström.

Studiecirkel i Aktivt Hopp - ledd av Helen Åberg och Kris-
tina Lilliebjelke i Vuxenskolans regi. Sex gånger varav tre 
under senvåren och tre under tidig höst. Lisbeth deltog vid 
ett tillfälle i våras och demonstrerade TTT (Trauma/Tension 
Tapping Technique) och Do In, två viktiga egenvårdstekni-
ker att kunna använda sej av i denna turbulenta tid.

26 juni blev det ett spontant studiebesök till Ekobyn Utsik-
ten Krossekärr på Orust och till Omställning Tjörn och 
Egnahemsfabriken, Hjälteby på Tjörn. Anna Wikström och 
Patric Hellberg från Gullnäsgården, Karin Björk och Lisbeth 
gjorde en endagstur med flera badstopp denna varma som-
mardag. Genom Egnahemsfabriken får husbyggare möjlighet 
att genomföra sitt husbyggarprojekt i ett sammanhang där 
det finns resurser, stöd och kunskap. Även en fantastisk plats 
för integration genom Mat & Prat som drivits sedan 2016.

30 september höll vi årsmöte. Vi kunde välja en nästan helt 
ny styrelse, vilket är fantastiskt kul. Omställningsrörelsen 
behövs mer än någonsin. Nya ordinarie ledamöter är Anna 
Wikström, Rougine Pourhassani, George Hellgren och Patric 
Hellberg. Lisbeth Sten valdes av årsmötet till ordförande. 
Birgitta Hansson och Karin Askberger Jernelius valdes till 
suppleanter.

I november sände föreningen en ansökan till Svenskt 
Friluftsliv inför genomförandet av Friluftslivets år 2021. 
Ansökan gäller inköp av material och uppbyggnad av fem 
stycken geodetiska kupoler/Geodesic Domes på vardera 25 
kvadratmeter, för att inspirera barn och unga till att vistas 
enkelt och lustfyllt i naturen. Kupolerna kommer att finnas 
på Kosteröarna men är mobila.

Lisbeth Sten, För Omställning Strömstad

OMSTÄLLNING FÖR HELA SVERIGE.
Vi står inför en klimatkris, artutrotning, återkommande finanskriser och sinande oljelager. Vad kan vi göra för att vända 
utvecklingen? Landsbygden är per definition motorn i den hållbara samhällsutvecklingen eftersom det är här som vi 
producerar energin, maten och hanterar industrisamhällets olika typer av avfall.

Hela Sverige ska leva arbetar för en omställning underifrån: till hållbara bygder i hela landet som står rustade för att möta 
utmaningar inom energi, ekologi och ekonomi. Tillsammans med bland andra Omställningsnätverket och Studiefrämjandet 
stöttar vi lokala initiativ med metoder, studiecirkelmaterial, utbildningar, interaktiva webb-gemenskaper, möten och 
politiskt påverkansarbete. På så vis drar vi vårt strå till stacken för att förverkliga Parisavtalet och nå FN:s globala mål. 
Läs mer på helasverige.se/vad-vi-goer/vaara-prioriterade-fraagor/lokalt-inflytande/omstaellning/
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LOKALEKONOMIDAGARNA 2020
Lokalekonomidagarna 2020 genomfördes den 14-15 
oktober. Dokumentation av konferensen (inspelade 
föreläsningar, workshops och kulturinslag) hittar du på 
Hela Sverige ska Levas youtubekanal. Här finns mycket av 
intresse att ta del av.

Länk till det fullständiga programmet:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfsLz4P1xaRr
MQgxnUjV1M-hPcovoPD59

SKOLTIPS
I många av våra bygder kämpar invånarna för att få behålla 
sin skola. Riksorganisationen Hela Sverige har samlat sina 
bästa tips i ett dokument, Skoltips. 
Här finns länkar till böcker ni kan läsa, kontaktuppgifter till 
ett bra nätverk, artiklar och länk till en doktorsavhandling 
som handlar just om vad som händer i bygden när den 
lokala skolan läggs ner och eleverna bussas till en större 
skola, längre bort. De länkar också till nätverket Hela 
Luleå ska leva och lära, som har kämpat i många år för 
skolorna i kommunen. De har gått så långt att de tagit ett 
folkinitiativ och den 8 november var det folkomröstning 
om skolorna i Luleå kommun.

Läs mer på helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/vaar-baesta-
skoltips/

POSTNORD INFÖR 
VARANNANDAGSUTDELNING 

SÅ HÄR SKRIVER DE PÅ SIN HEMSIDA
Sedan millennieskiftet har antalet skickade brev minskat 
med ungefär hälften. En vanlig dag har vi bara något att 
lägga i lådan hemma hos två av tre hushåll och inom kort 
kommer vi bara ha något att lägga i varannan låda. Trots 
det åker brevbäraren samma runda varje dag, oavsett om 
det finns post att dela ut eller inte. Vi tycker inte att det 
är hållbart.
När vi i Sverige skickar allt färre brev, behöver PostNord 
förändra verksamhet och modell efter människors behov. 
Vi kommer alltid att samla in och dela ut post till alla 
hushåll över hela Sverige, men sättet vi gör det på förändras 
och anpassas efter nya behov, vanor och efterfrågan.

Paketen delas ut som tidigare
De paket som i dag levereras till din postlåda eller till 
ombud kommer att delas ut varje dag som tidigare. Det 
gäller också post till postboxar och expressförsändelser.
Paket som levereras direkt till dig med lastbil eller skåpbil 
kommer också precis som tidigare.

Så här går det till
Med varannandagsutdelning kommer du att få vanliga 
brev varannan vardag, istället för varje vardag som det är i 
dag, om det finns brev att dela ut till dig. Våra brevbärare 
kommer fortsatt att vara ute med post varje dag, men 
skifta mellan två olika rundor.
Under en vanlig vecka skulle brevutdelningen se ut så här:
Dag 1, 3 och 5 (måndag, onsdag och fredag) besöks område 1.
Dag 2 och 4 (tisdag och torsdag) besöks istället område 2.
Nästföljande vecka byter område 1 och område 2 plats.
Förberedelserna för en pilot i Lund började i mars 2020. 
Under våren och sommaren har vi testat och utvärderat 
alla steg i hanteringen på vägen. Den 28 september startar 
piloten, som är ett fullskaletest av varannandagsutdelning 
i Kävlinge och delar av Lund. Om piloten utfaller väl är 
planen att gå vidare till hela Malmöregionen i början av 
2021 för att sedan rulla ut successivt över hela landet och 
vara klart 2022.

Det är viktigt att vi håller en god kvalitet och en bra 
arbetsmiljö under hela förändringen. Vi kommer hela 
tiden att utvärdera arbetet, och stöter vi på oväntade 
hinder kan tidplanen ändras. Det får aldrig gå så fort att 
det inte blir rätt.

Med längre befordringstid minskar vi utsläppen
Befordringstiden är tiden det tar mellan att ett brev postas 
till att det når mottagaren. Det finns i dag ett krav om att 
95 procent av breven inom Sverige ska vara framme inom 
två arbetsdagar, oavsett hur långt de ska fraktas.
Det innebär att många brev behöver flygas för att 
komma fram i tid. En övergång till som mest tre dagars 
befordringstid skulle möjliggöra ett minskat flygande, 
samtidigt som hela landet får tillgång till samma service. 
Fast på ett mycket mer hållbart sätt.
 

I region Göteborg, postnummer 40-51, kommer varannan-
dagsutdelning av post att genomföras from 1 januari 2021. 
Vi i styrelsen för HSSL Fyrbodal vill få in synpunkter om 
hur det fungerar och vad ni tycker om det här. Är det här 
en rimlig utveckling eller är det en fråga som vi behöver 
lyfta till riksorganisationen.

Synpunkter kan mejlas till ejfarangen@telia.com
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HELA SVERIGE SKA LEVA 
OM KOMMUNUTREDNINGEN.

Vi har gjort en förkortad version av vårt svar på 
kommunutredningen, Starkare kommuner – med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget, som kom i februari. 
Utredningens huvudförslag är sammanslagning av 
kommuner, trots att man inte hittar vare sig ekonomiska 
besparingar eller besparingar i effektivitet i underlagen. 
Vi tycker att det kort och gott är ett uruselt förslag. I 
skriften diskuterar vi förslaget utifrån den verklighet som 
många kommuner lever med och ger förslag till andra sätt 
att tänka och handla.

Läs skriften på https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/
hela-sverige-ska-leva-om-kommunutredningen/

LATHUND FÖR GRATIS
STATISTIK TILL LEA.

Den här Lathunden visar vägen till gratis statistik som 
synliggör de ekonomiska flödena i bygden och som delvis 
kan ersätta det statistiska material man köper från SCB 
när man planerar att göra en Lokalekonomisk analys, 
LEA.

Läs mer på https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/
Lathund_foer_gratis_lea.pdf

MEDLEMSBLADET – UTSKICK 
Tidigare har ni fått medlemsbladet via post. Förra 
utskicket fick ni via en länk.
Jag har under sommaren jobbat med att uppdatera 
medlemsregistret med så aktuella uppgifter som möjligt. 
Det innebär att föreningar/lokala utvecklingsgrupper som 
inte längre har någon verksamhet har avregistrerats. Där 
vi saknar eller har haft felaktiga mejl-adresser mm har 
kontakt med resp förening tagits och aktuella uppgifter 
inhämtats. Det finns ett fåtal föreningar som jag inte 
lyckats komma i kontakt med och Ni som vet med er 
att ni fått ett mejl eller sms från mig men inte svarat 
är jag tacksam om ni hör av er till undertecknad. Se 
kontaktuppgifter nedan.
Vår ambition är att fortsättningsvis i likhet med detta 
utskick mejla en länk där ni kan hämta medlemsbladet 
för vidare distribution till er styrelse och era medlemmar. 
Ni som fortsatt vill ha medlemsbladet via post kan 
naturligtvis få det. Hör bara av er så fixar vi det.

Vi vill gärna få en återkoppling om hur ni tycker det 
fungerar med att få medlemsbladet via en länk.

MEDLEMSREGISTER – UPPDATERING 
För att vårt medlemsregister ska fungera så optimalt som 
möjligt behöver vi få ett meddelande från er så fort som 
era kontaktuppgifter ändras.

Uppgifterna mejlas eller skickas till undertecknad och ska 
innehålla

Kommun
Föreningens namn
Ordförande eller kontaktperson
Adress
Postadress
Telefonnummer
E-mail  OBS endast en e-mailadress kan registreras

Eivor Johansson
HSSL Fyrbodal

Adress Lerdal Fårängen 1   
 458 96 HÖGSÄTER
E-post ejfarangen@telia.com
Mobil: 070-2770723

Foto: Christer Johansson
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NÅGRA ORD FRÅNVALBEREDNINGEN I HSSL FYRBODAL 
VI BEHÖVER ER HJÄLP

Som framgår av ovanstående karta så saknar vi representanter i styrelsen från Orust, Sotenäs, Strömstad, Trollhättan och 
Vänersborgs kommuner. 

Då vi i stort saknar kontaktnät ut gentemot dessa kommuner behöver vi hjälp från er som jobbar i de lokala 
utvecklingsgrupperna med att få förslag på personer som är intresserad av att engagera sig i vår styrelse. När det gäller 
fördelningen mellan kvinnor och män så har vi lyckats att ha en ganska jämn fördelning. Just nu så är det 6 kvinnor och 
8 män som ingår i styrelsen. Tidigare år har vi haft en helt jämlik fördelning dvs 7 kvinnor och 7 män. Både styrelsen och 
valberedningen är överens om att vi behöver knyta fler ungdomar och representanter från våra invandrargrupper till oss.
I dagsläget har vi 2 ungdomar som ingår i styrelsen och det vore roligt om vi kunde engagera ytterligare ungdomar till vår 
länsavdelning. Vi behöver också jobba mer med att få med medarbetare från våra invandrargrupper. Från dem har vi i 
dagsläget ingen representant.

Förslag på lämpliga personer kan mejlas till undertecknad så tar jag på mig att kontakta dem och informera om vad 
uppdraget i styrelsen för HSSL Fyrbodal kan innebära.

Eivor Johansson
Sammankallande i Valberedningen för HSSL Fyrbodal

Kontaktuppgifter
Mobil: 070 -2770723
E-post: ejfarangen@telia.com

HSSL FYRBODALS STYRELSEUPPDRAG FÖRDELADE PÅ RESPEKTIVE KOMMUN

Kommun 
Bengtsfors 
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

Summa uppdrag som ordinarie ledamöter och ersättare = 
14 uppdrag

Summa uppdrag i valberedning och revision = 5 st

Antal representanter
1
1 + 1 uppdrag i valberedningen
1 + 1 uppdrag i valberedningen
1
2
2
--
--
-- + 1 uppdrag i valberedningen
1 + 1 uppdrag i revisionen
 --
2
-- + 1 uppdrag i revisionen
3 + 1 uppdrag i revisionen

Kommuner i Fyrbodal
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För text och bilder ansvarar Maria Brun och Evor Johansson om annat ej angivits.

Sammanställning av text och bilder, Carl Andersson.

Kontakta oss:  Inger Fogelberg tel 0532 51043 el. 070 31 51043 e-post inger@lomudden.se

Nu är vi redan inne i advent och även om dagarna fortfarande blir kortare så finns 
så mycket ljus omkring oss i adventsstakar, trädgårdsbelysningar, fasadbelys-
ningar och all annan julbelysning så att mörkret utomhus erbjuder en skön vila, 
som kan vara värt att ta vara på.

Styrelsen för HSSL Fyrbodal vill tacka alla medlemmar för det angelägna arbete 
ni utför i byalag, samhällsföreningar, fiberföreningar och andra föreningar som 
finns inom vår organisation.

På sedvanligt sätt låter vi vår tomtenissa som ovanligt tidigt i år visade sig ha 
återvänt till norra Dalsland instämma i vår hälsning.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI ER ALLA.
Styrelsen för HSSL FYRBODAL

Inger Fogelberg, ordförande HSSL Fyrbodal

NU FÅR ALLA CHANS ATT TYCKA TILL OM FRAMTIDENS DISTANSARBETE.
Skönt att få jobba hemifrån, men trött på isoleringen? Kanske kan små grannskapskontor vara det nya sättet att jobba 
för alla som spenderar dagarna vid datorn. Den idén kommer nu Fyrbodals kommunalförbund undersöka, och därför har 
man bjudit in alla att svara på en enkät som nu  håller på att sammanfattas.

Sedan coronaviruset kom till Sverige har ju alla som kan jobba hemma uppmanats att göra just det. Plötsligt var det många 
som fick inrätta ett hemmakontor vid köksbordet och som fick sätta sig in i de olika systemen för digitala möten.

 -Det har varit på gott och ont.  Många uppskattar att slippa pendla och kunna finnas hemma för barn och familj, medan 
andra saknar gemenskapen på arbetsplatsen. Det kommer också rapporter om såväl rygg- och nackbesvär som psykisk 
ohälsa som följder av hemarbetet. I projektet Tur och Retur, som drivs av Kommunalförbundet Fyrbodal tillsammans med 
Dalslands miljö-och energiförbund, Västra Götalandsregionen och Orust kommun, ser man en annan möjlig väg: Om det 
går att inrätta små, lokala kontor på mindre orter, där de närboende kan jobba professionellt gentemot sina arbetsgivare 
på annan ort, skulle man kunna ta vara på det bästa av såväl distansarbetet som de vanliga kontorsarbetsplatserna.

 -Då skulle människor kunna minska sin arbetspendling, vilket vore bra för plånboken och miljön, menar Vera Telemo, 
Fyrbodals Kommunalförbund. Samtidigt får man arbetskamrater att byta goda råd med över en fika – även om de har helt 
andra arbetsgivare. Det skulle sannolikt förenkla livspusslet samtidigt som lanthandlare och lunchrestauranger på mindre 
orter skulle få nya kunder och bättre ekonomi. 

Projektet Tur&Retur har anlitat Coompanion Fyrbodal, vars medarbetare Lotta Åberg Forslind och Camilla Johansson nu 
hör sig för om lokaler som skulle kunna passa för ändamålet. Miljökonsulten Fredrik Holm intervjuar större arbetsgivare 
och kommer också att räkna på hur mycket utsläppen skulle kunna minska. 
En slutrapport kommer vara klar någon gång i början av året där resultat både från enkät och de samtal man haft kommer 
ligga som underlag.

Att få en samlad uppfattning om arbetspendling kan ge nya möjligheter om hur framtidens arbetssituation ska se ut. 
Landsbygdens förutsättningar för en ökad kompetensförsörjning och ett hållbart samhälle kan rapporten förhoppningsvis 
bidra till. 

Camilla Olsson, HSSL Fyrbodal


