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Så är det då dags för andra numret av vårt medlemsblad. Den 28 april hade vi vårt digitala årsmöte via TEAMS. När vi hade vårt årsmöte förra 
våren var det väl ingen som kunde tro att vi gick tillmötes ett verksamhetsår med helt digitala möten men så blev det.
På årsmötet valdes Christer Johansson till ordförande och Inger Fogelberg till vice ordförande för det kommande verksamhetsåret.
Samtidigt valdes även flera nya ledamöter in i styrelsen och vi vill passa på att hälsa dem välkomna. 
I det här numret har ni möjlighet att till länsavdelningen nominera årets grupp. Ni är så många lokala utvecklingsgrupper som gör ett fantastiskt 
arbete så ta nu tillfället i akt och gör detta. 

hela sverige ska leva
FYRBODAL

Medlemsblad 
NR 2, 2021

UPPMANING!
Vet du med dig att någonting förändrats i din förening så 
glöm inte att meddela oss så vi kan uppdatera våra register.

Ta en kontakt med
Carina Thorstensson
Styrelsen HSSL Fyrbodal
carina@smedgard.se
070 391 16 17

Foto: Maria Brun

HSSL FYRBODAL KALLADE TILL
ÅRSMÖTE DEN 28 APRIL 

FÖR ANDRA ÅRET I RAD GENOMFÖRDES
DETTA SOM ETT DIGITALT MÖTE

Ordf. Inger Fogelberg hälsade välkommen till årsmöte 
för HSSL Fyrbodal och till ordförande för mötet valdes 
Christer Johansson. Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
genomfördes enligt plan och styrelsen beviljades ansvars-
frihet för det gångna verksamhetsåret 2020. För 2021 
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 Väs-
tra Götaland)

• Ansvara för utgivande av medlemsblad som vi 
efter beslut vid styrelsemöte i december 2019 
har distribuerat via mejl och via Postnord till de 
adressater vi fortfarande saknar mejladresser till.  
Efter det att vi uppdaterat vårt medlemsregister 
under sommaren 2020 har vi börjat att få rutiner 
på våra utskick via mejl och i förkommande fall via 
Postnord. Vi ser nu en utökad möjlighet att på ett 

enkelt sätt vidarebefordra information som är viktig 
för er och att i framtiden kunna bjuda in till digitala 
möten. Arbetet med att uppdatera medlemsregistret 
är en ständigt pågående process och vi vill påminna 
om vikten av att ni meddelar när era kontaktuppgif-
ter ändras.

• Vi fortsätter att arbeta för att vi ska vara synliga hos 
kommuner, regionen, bibliotek, studieförbund m.fl. 

• Vi planerar för en fortsättning och utvidgning av 
biokolprojektet så att HSSL/Fyrbodal blir en sam-
arbetspartner när det gäller att uppmuntra till nya 
innovativa idéer om hur vi på olika sätt kan utnyttja 
den för landskapet Dalsland så viktiga skogsråvaran.

• Under år 2021 fortsätta att i samarbete med de lokala 
utvecklingsgrupperna arrangera aktiviteter om hur 
man tillverkar biokol. 

• Göra en omstart och se om det finns möjligheter att 
genomföra en Grön Lokal Ekonomi konferens i likhet 
med den som vi planerade för under 2020 men som på 
grund av pandemin inte gick att genomföra.

• Delta i styrelsemöten inom HSSL VG (fd LUVG 
Lokal utveckling Västra Götaland) och där vi ser fram 
emot ett fortsatt bra samarbete.

mailto:carina%40smedgard.se?subject=
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ORDFÖRANDE
Christer Johansson, Färgelanda

LEDAMÖTER

Kjell Fogelberg , Åmål
Jan Hognert Munkedal
Camilla Olsson, Uddevalla
Miriam Sannum Dals-Ed / Vänersborg
Maria Brun, Åmål (tidigare ersättare)

REVISORER

Anne Sörqvist, Åmål, sammankallande
Elsie Hellström, Strömstad (tidigare i valberedningen)
Lars Hognert, Tanum, revisorssuppleant

ÖVRIGA VAL

Vid det konstituerande styrelsemötet som genomfördes 
den 4 maj 2021 gjordes följande kompletterande val:

Vice ordförande: 
Inger Fogelberg, Åmål

Kassör:
Kjell Fogelberg, Åmål

Adjungerad sekreterare i styrelsen
Eivor Johansson, Färgelanda

VICE ORDFÖRANDE
Inger Fogelberg, Åmål

ERSÄTTARE

Sindre Skansen, Mellerud
Viktor Rombrant, Lysekil
Carina Thorstensson, Munkedal
George Hellgren, Strömstad – NY
Daniel Tesfay, Vänersborg – NY
Monika Andersson, Lysekil – NY
Helen Axelsson-Öststorm, Sotenäs – NY

VALBEREDNING

Eivor Johansson, Färgelanda sammankallande
Torgny Arvidsson, Dals-Ed
Tommy Johansson, Mellerud – NY

LEDAMÖTER SOM SLUTAT

Styrelsen vill framföra ett stort TACK till de ledamö-
ter som valt att stiga åt sidan och avsluta sitt uppdrag i 
styrelsen för HSSL Fyrbodal. Ett speciellt tack riktas till 
Anders Perme som deltagit i styrelsearbetet ända sedan 
början av 2000-talet.

Text Eivor Johansson / HSSL Fyrbodal

TILL STYRELSEN OCH ÖVRIGA FUNKTIONER FÖR 2021 VALDES:

CHRISTER – NY ORDFÖRANDE
Namn: Christer Johansson

Familj/yrke: Hustru Eivor. Två vuxna barn och 1 barn-
barn. Bor i Lerdal, Färgelanda kommun. Egen företagare 
inom elbranschen, smittat av sig till barnen.

Engagemang: Var med och startade upp Lerdals Fiber eko-
nomisk förening där han fortfarande är ordförande. Har 
under många år varit engagerad i Lerdals byalag. Ledamot 
i LRF:s kommungrupp i Färgelanda kommun. Engagerad i 
landsbygdsfrågor. Numera pensionär som har tid att ägna 
sig åt biodling och demonstration om hur man tillverkar 
biokol. Gillar natur och landsbygd.

Tel: 070-6013084
E-Post: christerel@telia.com

Text: Christer Johansson
Foto: Eivor Johansson
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GEORGE HELLGREN 
NY ERSÄTTARE

Jag är intresserad av inre och yttre omställning. Även 
intresserad av konst, music, Geometry och permakultur.
Gillar och experimentera med kemi och el.

Väldigt filosofisk medvetet individ som tycker om att 
dela olika synpunkter av kultur, existens, energi, utveck-
ling, materia och spiritualitet.

Jag värdera högst inre hälsa och miljö hälsa.

Tycker om att umgås med djur, människor och natur.

Och jag gör skillnaden för nästa generation ska ha ett mer 
hållbart och reselient framtid.

Text: George Hellgren / HSSL Fyrbodal

HELA SVERIE SKA LEVA FYRBODAL 
HÄLSAR ULRIK STRÖMBERG VÄLKOMMEN 
SOM PERMANENTBOENDE PENSIONÄR I BOHUSLÄN

Detta efter många års arbetspendling till Rikskansliet för 
Hela Sverige Ska Leva i Stockholm.

Ulrik har ju som framgår av nedanstående presentation 
en gedigen kompetens och stor erfarenhet av Landsbygds-
utveckling. Vi ser fram emot att inom vår organisation få 
ta del av hans kunnande, engagemang och erfarenhet.

Text: Inger Fogelberg

Något speciellt du minns?
– Ja, de två timmarna med Sara Lidman på Bio Norden 
under Hela Sveriges Filmfestival i Jokkmokk, en liten 
grupp som fick ta del av hennes livsberättelse. Gåshud. 
Jag minns också med glädje alla de människor jag mött 
under åren i byarörelsen, och att jag fått känna den lokala 
kraften från hela landet vid våra 15 Landsbygdsriksdagar.

Har landsbygden fått en bättre position sedan Hela Sverige ska 
leva bildades?
– Det ser bättre ut, landsbygden tar sina steg framåt både 
medialt och politiskt. Det ser vi nu i debatten stad – land, 
att attityden sakta börjar ändras. Det lokala arbetet i bya-
rörelsen måste fortsätta att stärkas – det är där kraften 
finns.

Vad ska du göra nu när du gått i pension?
Jag och min hustru Kerstin ska göra resor över hela vårt 
fantastiska Sverige, snickra på våra hus, paddla kajak, 
vandra, springa, odla samt fortsätta vara aktiv för lands-
bygdsfrågorna på olika sätt.

Källa: HSSL Riksorganisationen

ULRIK: MED LIVSLÅNGT ENGAGEMANG
FÖR LANDSBYGDEN.
Ulrik Strömberg tillhör det exklusiva gäng som, skulle man 
kunna säga, arbetade på Hela Sverige ska leva redan innan 
det fanns.

Ulrik har arbetat sedan mitten av 1980-talet med lokal 
utveckling och landsbygdsfrågor. Först i regeringskom-
mittén Glesbygdsdelegationen, som tillsammans med 
folkrörelserna drev kampanjen Hela Sverige ska leva - den 
kampanj som ledde till att vår organisation bildades hös-
ten 1989. Redan från starten var Ulrik med och har sedan 
dess jobbat med många olika saker, exempelvis ungas 
engagemang, fiber och som styrelsens sekreterare. Ulrik 
tycker att han är mycket privilegierad som har fått vara 
med om att strukturera och bygga en folkrörelse.

Du har ju ett perspektiv på nära 40 år av landsbygdsutveck-
ling. Vad är de största förändringarna du ser?
– Framväxten av byarörelsen, med nära 5 000 lokala 
utvecklingsgrupperna är stort, det ger en ny samhälls-
struktur för utveckling på landsbygden. Men jag tycker 
att politiken skulle tagit bättre vara på de positiva resul-
tat som kom ur kampanjen, vårdat det och förädlat. 
Andra starka krafter tog över som satsningar på städer 
och marknadsanpassning. Men nu ser jag tendenser både 
politiskt och medialt att vi kanske är på rätt väg – att 
politiken ser landsbygden som en resurs.   

Foto: Peter Ljunggren
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ÄR NI ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 
I HSSL FYRBODAL?

VINN 5 000 KR OCH ÄRAN!

Vi vill gärna ha nomineringar på och från grupper som jobbar 
för att utveckla och öka engagemanget för sin bygd. Sista dag 
att nominera är den 31 augusti. Prispengarna, på 5 000 kr, 
kommer att delas ut under hösten.

Den grupp som vinner kommer under hösten att nomi-
neras av Hela Sverige ska leva Fyrbodal till Årets lokala 
utvecklingsgrupp i Sverige 2021.

Vi uppmanar alla att föreslå den grupp/de grupper ni vill 
nominera med svar på frågorna:

• Vilken grupp som nomineras med namn på gruppen 
samt kontaktuppgifter (namn, telefonnummer samt 
mejladress till kontaktperson)

• Vad har varit utvecklande för den bygd där gruppen 
finns?

• Vad har gjorts för att öka engagemanget i bygden?                    
• Kontaktuppgifter till den som nominerar (namn, 

telefonnummer samt mejladress) 

Nomineringarna mejlas till fyrbodal@helasverige.se
senast den 31  augusti.

VIKTIGA DATUM:
31 okt, de nominerade från länen offentliggörs och publi-
ceras på Riksorganisationens hemsida/sociala media i 
någon form.

24 nov, den nationella utmärkelsen offentliggörs och det 
sker en presentation av vinnare med 
prisutdelning

Källa: HSSL Riksorganisationen

ANSÖK OM STIMULANSPENGAR TILL
FÖRENINGENS NÄSTA PROJEKT

Hur fungerar det?
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. Förstagångsansökan prioriteras.

Text: Kjell Fogelberg

Sotenäs Fältrittklubb
Lerdals Byalag

Omställning Strömstad
Bäckefors Hembygds- 

och Framtidsförening
Sörbygdens samhällsförening
Vikens Byalag, Dals Långed

LEA Kosteröarna
Ärtemarks byalag

Reservera redan nu datum för HSSL Fyrbodals plane-
rade konferens 15-16 oktober. 

Lunch till lunchkonferens, Bohusgården i Uddevalla. 

Gröna ekonomidagar i Fyrbodal

FÖRENINGAR SOM HITTILLS HAR
BEVILJATS STIMULANSPENGAR.

mailto:fyrbodal%40helasverige.se?subject=
mailto:kjell%40lomudden.se?subject=
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LEADER FRAMTIDSBYGDER DALSLAND, ÅRJÄNG OCH MUNKEDAL 
IDEELL FÖRENING, NEDAN BENÄMNT LEADER FRAMTIDSBYGDER

PROJEKTET ”STEGET FÖRE”

Leader är en del av Lands-
bygdsprogrammet, som i 
sin tur är ett EU-program 
för att utveckla landsbyg-
den. Leader arbetar med 

fokus på lokal samverkan och lokalt engagemang. Det 
innebär att man erbjuder lokala byalag och föreningar, 
företag och offentlig sektor att söka pengar till att utveckla 
olika projekt
Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i områ-
det, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Dessutom måste varje projekt ha 
privat medfinansiering, t ex i form av nedlagd arbetstid. 

I varje Leader-område samlas representanter från offent-
lig, privat och ideell sektor i ett partnerskap och bildar 
tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG-
grupp (lokal aktions grupp). Det är LAG som bestämmer 
vilka projekt som ska få stöd i deras område. 
Programperioden 2014-2020 är slut men Regeringen har 
beslutat att förlänga nuvarande period med åren 2021-2022. 
För åren 2021-2022 har kommunerna beslutat att bidra 
med samma belopp som tidigare år. 

Samtliga 8 kommuner som ingår i Leader Framtidsbygder 
har ställt sig positiva till att delta i Leader Framtidsbygder 
under perioden 2023-2027. 
Just nu håller Leader -Framtidsbygder på att ta fram en 
ny strategi för perioden 2023-2027 och i det arbetet är det 
viktigt att HSSL Fyrbodal finns med. 
Vi i styrelsen för HSSL Fyrbodal vill uppmana våra lokala 
grupper att ta tillfället i akt att söka bidrag från LEADER. 
Har ni idéer så kan ni bolla dessa med 

Kerstin Söderlund
verksamhetsledare,
kerstin.soderlund@framtidsbygder.se
Mobil 070-2998986

Pär Näslund
projektutvecklare
par@framtidsbygder.se
Mobil 073-9701191

Nedan finns ett referat från ett integrationsprojekt som 
Leader Framtidsbygder drivit. Projektledaren Kerstin 
Carlsson har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete och 
vid 2 tillfällen varit i Bryssel för att inför EU presentera 
projektet.

Text: Eivor Johansson HSSL Fyrbodal

Våren 2017 startade LEADER Framtidsbygder integra-
tionsprojektet ”Steget före”. Bakgrunden till detta var det 
stora antal utrikesfödda som kommit till vårt område i 
samband med flyktingkrisen 2015, en önskan från kom-
munerna i området att behålla de nya invånarna samt 
en insikt om att för att lösa detta behövs insatser för att 
hjälpa till och underlätta integrationen. 

Under de snart 5 år som projektet varit i gång har när-
mare 700 personer kommit i kontakt med och fått hjälp att 
komma vidare mot ett bra liv i Sverige. Insatserna är både 
individuellt- och gruppinriktade. När det gäller enskilda 
individer så är det ofta hjälp att anskaffa praktikplats, hitta 
ett jobb eller rådgivning om hur man ska gå tillväga när 
det gäller jobb och studier som är de vanligaste frågorna. 
I grupperna är det allt från ren samhällsinformation till 
specifika yrkeskunskaper som diskuteras. Glädjande nog så 
är det alltfler som får anställning och därmed möjlighet till 
egen försörjning.

En mycket viktig faktor för projektets framgångar är sam-
verkan med lokala representanter för offentlig, privat och 
ideell sektor. Under dessa år har ett stort kontaktnät, både 
inom respektive kommun samt över kommungränserna 
byggts upp. Det är glädjande att se hur olika organisa-
tioner, politiker och privatpersoner engagerar sig för att 
bereda möjlighet för dessa människor att etablera sig i en 
liten ort på landsbygden. Lika glädjande är det att höra när 
många av de nyanlända berättar om hur nöjda de är över 
att ha fått en chans till nystart i sitt nya land.

Följ gärna arbetet i Steget före via Facebookgruppen 
”Framtidsbygder – Steget före” eller kontakta projektle-
dare Kerstin Carlsson (kerstin.carlsson@framtidsbygder.se).

Text: Kerstin Carlsson, projektledare ”Steget Före”

2019 fick projektet Steget före Landsbygdsnätverkets pris ”Ullbaggen” 
för bästa Projekt i kategorin ”Nyanländas delaktighet i Landsbygds-
utveckling. Från vänster Verksamhetsledare Kerstin Söderlund, 
Projektledare Kerstin Carlsson, Ordförande Per Jonsson samt 
Styrelseledamot Christina Milén Jacobsson. Foto: Nils Lagerroth, 
Landsbygdsnätverket

mailto:kerstin.soderlund%40framtidsbygder.se?subject=
mailto:par%40framtidsbygder.se?subject=
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TILLVÄXTVERKET SÖKER PILOTER FÖR 
SERVICE I LANDSBYGDER

HSSL RIKSORGANISATIONEN EFTERLYSER 
GODA EXEMPEL PÅ SERVICELÖSNINGAR

Har ni en ny idé om hur man kan utveckla servicen i 
landsbygder så att allt fler får tillgång till matbutik, mack, 
kontanter eller till post och paket? Då kan ni söka medel 
till pilotprojekt från Tillväxtverket.

Ansökningstid 25 mars 2021- 31 december 2022. Beslut fat-
tas löpande och projektet ska vara slutredovisat senast 30 
juni 2024.

Den 16 september anordnar Tillväxtverket digital infor-
mationsträff klockan 10.00-12.00

INNEHÅLL FÖR TRÄFFEN

• Utlysning Pilotprojekt för lokala servicelösningar
• Formel för framgångsrikt servicearbete
• Att ansöka om stöd

Anmälan görs via mejl till Erika Holmgren eller Camilla 
Jägerhem

Mer information om projektet går att inhämta på Tillväxt-
verkets hemsida via länken nedan:
Piloter för service i landsbygder - Tillväxtverket (tillvaxt-
verket.se)

Källa: Tillväxtverkets hemsida.

I Servicebanken (servicebanken.helasverige.se) delar vi 
idag metoder och exempel på olika servicelösningar från 
projektet Service i samverkan som drevs av Hela Sverige 
ska leva mellan 2017-2020. Vi vill utöka Servicebanken med 
fler goda exempel på hur man utvecklat eller löst servicen 
lokalt. 

Vet du någon som gjort något som vi kan skriva om? Vi 
söker exempel på nya former av service där lokala utveck-
lingsgrupper och lokala initiativ varit avgörande för att 
servicelösningen blivit verklighet.

Exempelvis servicepunkter, lokala mötesplatser, olika sam-
arbeten mellan det ideella-kommersiella-offentliga som 
skapat mer service, REKO-ringar eller liknande.

VILL DU TIPSA? KLICKA HÄR:
https://forms.office.com/r/maqcGVdZPj

Källa: HSSL Riksorganisationen

För text och bilder ansvarar Inger Fogelberg, Maria Brun och Eivor Johansson om annat ej angivits.
Sammanställning av text och bilder, Carl Andersson.

Kontakta oss:  Christer Johansson tel 070-6013084 e-post christerel@telia.com

Nu när vaccinationerna mot Covid19 pågår ser vi nog alla fram emot 
att kunna träffa både familj och vänner. Tänk dock på att fortsätta 
följa såväl lokala restriktioner från Smittskydd Västra Götaland som 
Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. Förhoppningsvis 
kan vi hålla smittan stången och under hösten genomföra flera aktivi-
teter och fysiska möten. 

Trevlig sommar önskar Styrelsen för HSSL Fyrbodal

mailto:erika.holmgren%40tillvaxtverket.se?subject=
mailto:camilla.jagerhem%40tillvaxtverket.se?subject=
mailto:camilla.jagerhem%40tillvaxtverket.se?subject=
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-03-25-piloter-for-service-i-landsbygder.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-03-25-piloter-for-service-i-landsbygder.html
http://servicebanken.helasverige.se/
https://forms.office.com/r/maqcGVdZPj

