
Välkomna till detta medlemsblad som blir ett dubbelnummer med tanke på att det utkommer förhållandevis sent på året och mycket har hunnit 
hända på olika plan i vår organisation sedan föregående medlemsblad presenterades. Coronavirusets påverkan i de dagliga rutinerna både 
när det gäller det egna vardagslivet och också möjligheterna att genomföra planerade möten och aktiviteter. Detta årets första medlemsblad 
som är ett dubbelnummer präglas tyvärr av brist på foton från våra aktiviteter vilka nästan samtliga genomförts som digitala möten. Vår vice 
ordförande Christer Johansson är en skicklig fotograf som nu delat med sig av sina fina naturbilder. Stort tack för det, Christer! I det här bladet 
finns också presentationer av våra fem nya styrelseledamöter som invaldes vid årsmötet i februari i år. Här finns också en fin presentation av 
aktiviteter som på annorlunda sätt kunnat genomföras i Lerdals Byalag men också en berättelse om det som ”Coronan” blockerat.

hela sverige ska leva
FYRBODAL

HSSL FYRBODAL KALLADE TILL ÅRSMÖTE DEN 21. APRIL 
SOM GENOMFÖRDES SOM ETT TELEFONMÖTE
Ordf. Inger Fogelberg hälsade välkommen till årsmöte för HSSL Fyrbodal 
vilket sannolikt var det första som genomfördes som telefonmöte. Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar genomfördes enligt plan och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2019. För 2020 beslutades om bland 
annat verksamhetsplan och budget.

I verksamhetsplanen beskrevs bland annat:
-Deltagande i  styrelsemöten inom  riksorganisationen och inom HSSL VG (fd LUVG, lokal utveckling i Västra Götaland)
- Undersöka förutsättningarna för att genomföra en Biokolkoferens under hösten 2020.
- Ansvara för utgivande av medlemsblad som vi nu efter beslut vid styrelsemöte i december 2019 fortsättningsvis ska 
utkomma med minst fyra nummer under året. Det kommer att distribueras via mail och via Postnord till de adressater  vi 
fortfarande saknar mailadresser till. Beslutet att upphöra med den tryckta versionen av medlemsbladet grundades på att 
kostnaden för tryckning ökat och på samma sätt portokostnaderna. 
Vi är medvetna om att förändringen av både framställning och distribution kan innebära att vi blir mindre synliga i vissa 
sammanhang hos kommuner, regionen, bibliotek, studieförbund m.fl. eftersom vi sänt ett antal exemplar för att kunna 
placeras i deras offentliga bokhyllor.
- Kontakter med LUG:ar.
- Kontakter med VGR inom regional utveckling 
- Kontakter med länsstyrelsen
- Kontakter med och möten med övriga övriga länsbygderåd inom Västra Götalands- regionen 
- Deltagande i styrelsemöten inom HSSL VG och där Fyrbodal under de kommande två åren kommer att vara ansvarig för 
styrelsefunktioner.

Till styrelsen och övriga funktioner för 2020 valdes:  
ORDFÖRANDE
• Inger Fogelberg

VICE ORDFÖRANDE
• Christer Johansson

LEDAMÖTER
• Kjell Fogelberg
• Sverker Hellström
• Jan Hognert
• Camilla Johansson Olsson
• Miriam Sannum NY

REVISORER
• Anne Sörqvist, sammankallande
• Uno Löfgren
• Lars Hognert, revisorssuppleant

VALBEREDNING
• Eivor Johansson, sammankallande, Lerdal
• Elsie Hellström, Strömstad
• Torgny Arvidsson, Bullarebygden

ERSÄTTARE
• Karin Westphal
• Leif Johansson
• Anders Perme
• Sindre Skansen NY
• Maria Bruhn NY
• Viktor Rombrant NY
• Carina Thorstensson NY
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Var god se förkortningsguide på sidan 3.
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I samband med årsmötet har vi haft som tradition att de som ansökt om och tilldelats stimulansmedel under året pre-
senterat sin aktivitet. Med anledning av att mötet genomfördes som telefonmöte hade vi beslutat att kunna inbjuda den 
enda sökande 2019 som var ”Bäckefors Hembygds & Framtidsförening” till första lämpliga fysiska möte. Deras ordförande 
Maylis Svensson informerade om deras verksamhet och med fokus på resultatet av beviljade stimulansmedel. Hon fram-
höll i presentationen också att de lyckats mycket väl med att engagera ungdomar i verksamheten. Hon hälsade styrelsen 
välkommen att förlägga ett styrelsemöte i Bäckefors. Ordförande tackade för inbjudan och utlovade att vi ska ha med 
erbjudandet inför mötesplanering för kommande verksamhetsår. 

Vid det konstituerande styrelsemötet som genomfördes den 21/4 2020 beslutades följande angående val:
 - Vice ordförande: Christer Johansson
-  Kassör: Kjell Fogelberg
-  Adjungerad sekreterare i styrelsen: Eivor Johansson

LANDSBYGDSVECKAN I ÅMÅL
Under 2018 fyllde Åmål som stad 375 år som firades med många aktiviteter 
i tätorten och en  landsbygdsvecka i stadens omgivningar under en så kallad 
”Landsbygdsvecka” i september. Förberedelser för dessa aktiviteter föregicks 
av planeringsmöten med representanter från aktörer på landsbygden. Det 
blev en uppskattad aktivitet och man har beslutat att ”Landsbygdsveckan” 
ska återkomma årligen tills vidare. Nu pågår möten med föreningar i de 
mindre orterna i kommunen och aktiviteten kommer att äga rum under 
september 2020.
Landsbygdsveckan är ett mycket positivt initiativ från kommunen speciellt 
mot bakgrund att det blivit stort uppskattat och lockar många deltagare. 

För mer information kontakta Åmåls kommun, 
Anna Hjelmberg 0532-17301 anna.hjelmberg@amal.se

LÄGESRAPPORT FRÅN LERDAL
I CORONATIDER

2020 kommer att gå till historien då viruset Covid19 drabbat alla på ett eller annat sätt. Detta är en sorglig verklighet.
Har vi klarat oss från att bli smittade av viruset så har vi ändå drabbats relativt svårt i vår verksamhet av följderna i spåret 
av Covid19. Mycket av planeringen har gått i stöpet på grund av restriktionerna om hur många som får vistas tillsammans 
samtidigt. De aktiviteter som blivit inställda är gympa-gruppen, bordtennis, ”Gubbdagis”, Bingokväll och påskpyssel för 
barn. Café Lergöken i juli månad. Familjedagen i juli månad. 

Den största ekonomiska förlusten är inkomsten från Café Lergöken, som haft öppet varje dag under juli månad. Det är 
den största enskilda inkomsten på året. Det är även en stor sorg för många som besökt vårt café att det inte blir något av 
i sommar. Vi har ju haft underhållning varje onsdag av lokala förmågor och utifrån kommande musikgrupper, som varit 
oerhört uppskattat. Det har varit ett välbesökt arrangemang, ibland upp till 50-100 personer per underhållningskväll.

Den planerade familjedagen i juli månad blir också inställd. Aktiviteter för barn och  vuxna. Förra året hade vi även en 
mindre utställning av veteranbilar.
Omläggningen av yttertaket på skolan skulle genomföras nu i vår med ideella krafter från bland annat ”Gubbdagis”. Vi har 
fått senarelagt detta.
Ja, vi skall väl inte bara beklaga oss över det som inte blir gjort. Vi har faktiskt kunnat genomföra en tipspromenad och 
planerar ytterligare två nu under våren. Då umgås vi med gott avstånd till varandra, men kan ändå prata och skratta 
tillsammans utomhus. Vi har tagit oss an en grillplats som kallas för Kåtan. Vi planerar att rusta upp den så det blir en 
fin plats att umgås på. Med ideella krafter har vi städat upp på planen runt Kåtan och rivit av ”skalet” som var ruttet. Vi 
har kunnat genomföra detta med ett bra avstånd till varandra. Nya plankor finns på plats och senare ska den kläs om med 
ett nytt och fräscht ytterskal. Detta blir ett nytillskott i Lerdals byalags verksamhet och vår förhoppning är det blir en 
välbesökt plats, när det är färdigt.

Vår förhoppning är att detta skall få ett bra slut med inte allt för många drabbade av viruset och dess effekter i släptåget 
och att vi kan se med gott humör på en bra och bättre framtid. Kanske vi har lärt oss något av detta?!

Eva Dahlberg, ordförande
Lerdals byalag

Foto: vastsverige.com
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Den nationella konferensen Lokalekonomidagarna 
startades som ett projekt 2003, initiativtagare var Hela 
Sverige ska leva, Coompanion Sverige, Ekobanken 
Medlemsbank och JAK Medlemsbank. Målet för 
konferensen var att skapa en arena för kunskap, erfarenhet 
och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsäljning.

Under våren 2020 planerades för genomförandet av 
”Lokalekonomidagar på Bohusgården ”i Bohuslän men 
blev p.g.a Coronaviruset inställt och framflyttat till 2021. 

Vi tar sats igen nästa år! 
Boka in 23-25 april 2021

– ”Vi är  glada över att välkomna Landsbygds- 
riksdagen till  Jönköping 2021. Enligt ursprungliga planer 
skulle den ha genomförts under sommaren 2020 men 
coronapandemin satte stopp för planeringen och hela 
arrangemanget fick genom stora insatser i Jönköping 
med omnejd och HSSL:s rikskansli möjlighet att flytta 
arrangemanget till försommaren 2021 i Jönköping.  Det är 
ett viktigt och stort möte som många av landets städer vill 
vara med och arrangera. Det är också mycket betydelsefullt 
och ett fantastiskt tillfälle för regionen att visa upp vår 
levande landsbygd och utvecklingen av den”, säger Ante 
Janko vic, Chef Möten & Event, Destination Jönköping.

VÅRSTÄDNING I EDSLEPARKEN
EDSLESKOG, ÅMÅLS KOMMUN

Edsleskogs Byalag bjöd in till den sedvanliga vårstädningen 
av lek- och aktivitetsparken i samhället den 31/5 2020. 

 
Deltagare vid vårstädningen med 2 meters avstånd mellan 
varandra.

Foto: Johanna Bruhn. 

Mot bakgrund av coronasituationen hade vi inte kallat 
samman lika många medhjälpare som tidigare år och 
kunde genomföra uppdraget med två meters avstånd till 
varandra. Även fikapausen var med påbjudet avstånd. Ett 
lyckat arrangemang i en annorlunda tid.

GEMENSAMT LEADERPROJEKT
VÄG 161 GULLMARSBRON ÖVER GULLMARSFJORDEN

Näringslivscentrums Infrastrukturgrupp i Lysekils 
kommun och ”Hela Sverige ska leva Fyrbodal” samarbetar 
i ett gemensamt Leaderprojekt. ”Väg 161 Gullmarsbron 
över Gullmarsfjorden.”

Arbetet har pågått under flera år och uppvaktningar har 
skett hos Infrastrukturministern, Näringsdepartementet 
och Trafikverket mfl. 

Ett riksdagsseminarium har hållits i frågan, 
återkopplingen är positiv. 

 

Förkortningsguide 
HSSL - Hela Sverige ska leva
LEA - Lokalekonomisk Analys (från Statistiska Centralbyrån)
LEK - Lokalekonomidagarna 
LUG - Lokala utvecklingsgrupper 
LUVG - Lokal Utveckling Västra Götaland (även kallat HSSL VG)

PPT - Powerpoint-presentation
VGR - Västra Götalandsregionen
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    PRESENTATIONER AV NYA STYRELSELEDAMÖTER

MIRIAM SANNUM LEDAMOT E-post MIRIAM.SANNUM@SV.SE
Jag bor i Vänersborg och har en gård utanför Ed. I rollen som folkbildare inom Studieförbundet Vuxenskolan 

Västra Götaland blir det en hel del resor, vilka så långt det är möjligt företas med allmänna kommunikationer. Med ett 
obändligt intresse av att förstå sammanhang och levande system blev det en utbildning till ekolog/biolog vid Göteborgs 
universitet. Samma drivkraft har präglat allt arbete oavsett om det varit som ekolog, chef, konsult, pedagog eller ideella 
engagemang. Det handlar om att skapa förutsättningar för människor att mötas som de mångfacetterade varelser vi 
är och bli klokare tillsammans genom att inspirera till nya perspektiv, tankar och handlingar. Jag är engagerad i såväl 
Nordiska som internationella nätverk och sitter bl.a. med i styrelsen för Refarm Linné, en förening med syfte att öka 
självförsörjningsgraden av livsmedel genom lokal, hållbar och circulär produktion (och konsumtion). Kan inte hela Sverige 
leva, är inte resten av Sverige heller levande…  Andra passioner i livet handlar om dans, körsång och att “greja”, inte minst 
att slå med lie, odla, renovera/bygga, måla mm på gården.

CARINA THORSTENSSON ERSÄTTARE E-post CARINA@SMEDGARD.SE
Mitt namn är Carina Thorstensson, jag är 56 år och bor i Munkedal, är från början göteborgare men hamnade i 

Munkedal för ca 13 år sedan. Bor på Smedbergs Gård med min man. Fram till för två år sedan har jag drivit en gårdsbutik 
med lokalproducerad mat, lite inredning och café. Nu har jag endast öppet för bokningar, såsom dop, begravningar, kalas, 
utbildningar, årsmöte mm, med middagar och tilltugg. I mitt tidigare liv har jag arbetat inom drivmedels-branschen. Jag 
har varit föreningsmänniska inom idrotten, jag har deltagit och ansvarat för cuper och turneringar i både fotboll och 
innebandy. Jag sitter även som politiker och gruppledare för Centerpartiet i kommunen. Att jag hamnade i politiken 
beror mest på att jag värnar om landsbygden och att alla ska ha lika möjligheter var du än bor och att det inte hjälper att 
sitta hemma och gnälla om man inte försöker göra något åt det.Förutom det har jag ett stort intresse för släktforskning. 
Jag håller tillsammans med min man på att skriva en tre böcker varav den första är utgiven och den andra kommer till 
sommaren. Att resa är roligt och för tre år sedan köpte vi ett litet hus i Spanien där vi också försöker lägga lite tid.

För övrigt är jag en nyfiken och social person, tycker om att diskutera och hitta lösningar. 

MARIA BRUHN ERSÄTTARE E-post 053412687@TELIA.COM
Jag är sedan några år bosatt i Edsleskog, Åmål sedan vi flyttat till sambons föräldragård. Innan dess bodde vi i Ed, 

Dalsland där även barnen växte upp. Ursprungligen kommer jag från Ragunda i östra Jämtland, där jag också har min 
mors föräldragård kvar, så landsbygdsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Det blir flera besök i Jämtland årligen och jag 
jagar även älg där på hösten. Jag är utbildad sjuksköterska och har under många år arbetat på olika administrativa tjänster 
inom hälso- och sjukvården. Till vardags arbetar jag nu i Värmland. Jag har senaste året fått förtroendet att vara med i 
styrelsen för Edsleskogs byalag. En viktig pusselbit för att bidra till ”en levande landsbygd”. Familjen har ett stort intresse 
för landsbygdsfrågor och samhällsutveckling som stödjer att kunna bo och verka utanför staden. Jag tackar för förtroendet 
att få möjligheten att delta i Hela Sverige ska levas arbete, lära mig mera om organisationen och vara med och utveckla 
landsbygdsfrågor i smått och stort.

SINDRE A SKANSEN ERSÄTTARE E-post SINDREFILIP0504@GMAIL.COM
Mitt namn är Sindre A Skansen, 19 år gammal. Kommer från Norge & Island. Jobbar deltid på ICA & Preem i 

Mellerud. Har varit med i Melleruds Ungdomsråd i 5 år och gör mitt sista år där före jag blir ”För gammal” för att vara 
med och delta.På min fritid brukar jag kolla på serier & filmer, lyssna på musik och prata med kompisar som bor runt om 
i världen.

VIKTOR ROMBRANT ERSÄTTARE E-post VIKTOR.ROMBRANT@LIVE.COM
Jag är uppväxt på en mindre gård i Lyse utanför Lysekil, på gården har vi höns, får och hästar. Vid sidan av odlar 

vi också en del grönsaker för eget bruk. Det faktum att jag har vuxit upp på landsbygden har nog haft stor betydelse för 
min relation till landsbygd i allmänhet, då det är här jag trivs som allra bäst. I dagsläget pluggar jag i Uppsala (SLU) till 
agronom, med inriktning landsbygdsutveckling. Jag är nu inne på min fjärde termin och har hittills varit väldigt nöjd 
med utbildningen. Frågor som nu engagerar mig mycket är miljö- och hållbarhetsfrågor samt de som är kopplade till 
landsbygdsutveckling. På fritiden lägger jag ganska mycket tid på träning i form av löpning och cykling, för att ställa upp i 
olika lopp. Gillar också att spendera mycket tid ute i naturen med bl.a. vandring eller kajakpaddling. Min familj består av 
föräldrar som båda är politiskt mycket aktiva och två syskon som studerar vid Göteborgs universitet resp. SLU. in skolgång 
började vid Berg skola i Lyse och sedan högstadiet inne i Lysekil och därefter el- och energiprogrammet på gymnasiet som 
jag slutförde. Via kurser på Komvux kom jag sedan att läsa vidare Linnéuniversitetet i Växjö och SLU:s utbildningar. När 
jag har gått klart min utbildning och börjat arbeta hoppas jag kunna bosätta mig på någon mindre gård bedriva någon 
form av hobbyodling och samtidigt ha lite djur. Detta gärna i Bohuslän. På sikt skulle engagera mig politiskt. Jag kunna 
vara med och bidra till minskade utsläpp och arbeta för en levande landsbygd. 
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För bilder ansvarar Mette Waldrop och Inger Fogelberg om annat ej angivits. 

För text ansvarar Inger Fogelberg om annat ej angivits. Sammanställning av text och bilder, Mette Waldrop.

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

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.

Medlemsblad nummer 1-2 2020 vars innehåll fått en mycket stark påverkan av Coronaviruset som nu håller världen i 
sitt grepp genom att det inneburit en pandemi trots att man när det först upptäcktes inte trodde att det skulle drabba 
så hårt som verkligheten nu visat och ovissheten är stor när det gäller pandemins fortsättning.

GLAD SOMMAR ÖNSKAR VI ER ALLA
Styrelsen för HSSL FYRBODAL

 Inger Fogelberg, ordförande

    BIOKOLSTILLVERKNING 
OCH INFO OM BOKASHI

INBJUDAN TILL DEMONSTRATION UTOMHUS 
(på grund av pandemin med 2 meters avstånd) 

ÅMÅL den 3 oktober kl 12-15 
MUNKEDAL den 4 oktober kl 12-15

Vi bjuder på Kolbullar med fläsk.

Vi kommer  att tillverka biokol i smågrupper. På så sätt vill vi dra vårt strå till stacken för att minska klimateffekterna.
Biokol är träkol som man gräver ner i marken för att förbättra jorden. Mycket bättre än sand för jorden genom att hålla 
vatten och göra jorden luftig. Det bästa är att biokol fastlägger kol i marken och motverkar därmed växthuseffekten.
Vi kommer att använda kärl som kallas för Nortiki för att tillverka Biokol.
I nästa nummer av medlemsbladet kommer en mer utförlig information om projektet.

Om du vill veta mer redan nu  hör av dig till Christer Johansson 070-6013084  eller Leif Johansson 070-5861155

Eldning i Nortiki.
Foto: Christer Johansson

Foto: Christer Johansson


