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Välkomna till det här årets första medlemsblad som utkommer i coronapandemins skugga på samma sätt som förra årets 
medlemsblad gjorde.

Våra aktiviteter har tyvärr påverkats men vi får glädja oss över att det har funnits stor fantasi för ett genomföra planerade 
aktiviteter och möten på ett coronasäkert sätt .  Men – det är många träffar och aktiviter som inte kunnat genomföras . Vi har 
tillämpat olika tekniker för digitala möten men nog ser vi  alla fram emot  att träffa varandra i byalag, länsavdelningar och styrelser 
på olika nivåer och inte minst deltagarna i alla våra olika aktiviteter.

hela sverige ska leva
FYRBODAL

Medlemsblad 
NR 1, 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
carina@smedgard.se
070 391 16 17

Foto: Eivor Johansson

AKTUELLT I FYRBODAL

EXEMPEL PÅ FINT INITIATIV I CORONA-TIDER
tagarkort. På kortet skriver man upp adressen till huset 
där dörren finns. I slutet på promenaden finns en utslags-
fråga eftersom alla kommer ju att hitta dörrarna. När 
deltagarkortet är ifyllt lämnas det till Kulturföreningen 
och sedan blir det utdelning av priser i form av present-
kort.

Vandringen har väckt stort intresse och över 100 perso-
ner har redan gått den. Gruppen framhåller att det är 
extra roligt att barnfamiljerna har upptäckt promenaden. 
Gatorna i den gamla delen är så gott som bilfria och bar-
nen kan springa fritt omkring och leka dörrdetektiver. 
 I aktivitetsgruppen ingår Birgit Greby, Lilian Heijdel och 
Jörgen Wikström. Det var Birgits man som hade sett något 
liknande och när de övriga i gruppen fick höra talas om 
idén så nappade de direkt på den. 

Text: Eivor Johansson – HSSL Fyrbodal

Den 2 mars hade Bohusläningen ett reportage 
om en aktivitetsgrupp i Kulturföreningen Gamla 
Grebbestad som anordnar en lite annorlunda samhälls-
promenad i den gamla delen av Grebbestad. Uppdraget är 
att leta upp dörrar som finns på de äldre husen i området. 
De tolv dörrar som valts ut finns fotograferade på ett del-

Foto: Kulturföreningen Gamla Grebbestad
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KORT RAPPORT FRÅN VIKENS BYALAG
I DALS LÅNGED, DALSLAND, OCH ÅRET 

MED PANDEMIN

POSTNORD

ANSÖK OM STIMULANSPENGAR TILL
FÖRENINGENS NÄSTA PROJEKT

Nu har det gått ett år i pandemins grepp. Att det skulle bli 
den omfattningen kunde vi inte föreställa oss våren 2020. 
Hur har det då påverkat oss i Vikens byalag?

Inte i så stor omfattning. Eftersom vi genomförde två 
stora projekt under 2017 och 2018, då vi ökade antalet båt-
platser i vår lilla hamn, köpte in en lång badbrygga vid 
Bockens badplats och ordnade en ordentlig parkering för 
båttrailers i anslutning till hamnen, hade vi inga nya stora 
planer för 2020 utan se till att de olika områdena fung-
erar väl. Så även för badplatsen, där medlemmar i byalaget 
ordnar gräsklippning och annan skötsel en vecka i taget. 
Badplatsen och närliggande stigar har varit välbesökta. En 
stor ökning kunde vi se vad gäller användningen av båt-
rampen. Beror troligtvis på att flera som ”hemestrade”. 

Med förhoppning om att pandemin skulle klinga av 
efter sommaren, flyttade vi fram årsmötet till septem-
ber månad, genomförde det inomhus och med ordentliga 
avstånd för deltagarna. Däremot har inte styrelsen träffats 
fysiskt utan genomfört styrelsemötena genom mailkon-
versationer vilket vi fortsätter med tills vaccinationerna 
är genomförda. Det funkar förhållandevis bra men vi sak-
nar de personliga mötena och längtar att få ses igen runt 
köksborden. Vi håller tummarna för att så kan ske kom-
mande höst.

Text & foto: Barbro Erlansson Bratt – Styrelseledamot Vikens 
Byalag Dals Långed

HSSL Fyrbodal har gjort en insändare angående Post-
Nords beslut om varanndagsutdelning av brev, tidningar 
och reklam.

Klicka här för att komma direkt till insändaren.

Översvämning vid badplatsen Dals Långed

Föreningar som beviljats stimulanspengar.

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.

Sotenäs Fältrittklubb
Lerdals Byalag

Omställning Strömstad
Bäckefors Hembygds- 

och Framtidsförening
Sörbygdens samhällsförening
Vikens Byalag, Dals Långed

LEA Kosteröarna
Ärtemarks byalag

https://helasverige.se/fyrbodal/kampanjer/nyheter/nyhet/visa/insaendare-ang-postnords-foerslag-till-foeraendrad-postutdelning/
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ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 2020
–SKÄGGENÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING

Motiveringen för valet: ”Det är en mycket aktiv förening med 
över 1 000 personer som engagerar sig i olika frågor och aktiviteter och 
är en stark röst i olika frågor. Man engagerar sig i kraftledningsfrågor, 
exploatering, byggnation, trafiksäkerhet, grannsamverkan, vatten-
frågor och har en tidning, barn- och ungdomsgrupp, trivselgrupp, 
växtodlingsgrupp, stickcafé, bridgegrupp, bokcirklar och uthyrning. 
Föreningen har en hög aktivitet året om för alla olika åldersgrupper 
i lokalsamhället. Ett inspirerande exempel för föreningar runt om i 
Sverige.” Klicka här och läs mera om föreningens arbete

ÅRETS KOMMUN 2020 – NORSJÖ KOMMUN

Motiveringen för valet: ”Hela Sverige ska leva har utsett Norsjö 
till Årets kommun 2020 för deras arbete med att skapa ”Världens 
Bästa Vardag” – ett omfattande lokalt utvecklingsarbete där en ny 
vision för Norsjöbygdens medborgare formats tillsammans. I detta 
arbete har över 20 procent av kommunens befolkning deltagit. 
Kommunen har påbörjat bildandet av ett bygderåd och genomför 
samverkansmöten. En serviceplan är framtagen och man har med-
borgarmedverkan i översiktsplanen. Man jobbar också aktivt med 
inflyttning. Kommunen har också varit nominerad till andra priser 
som Årets Kvalitetskommun 2019 och Innovation in Politics Awards 
2019 – men nu är det dags för det finaste pris man kan få: Årets kom-
mun.” Klicka här och läs mera om kommunens arbete

LÄS INTRESSANT INFORMATIONSMATERIAL
• Landsbygdsutredningen
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har gått igenom 
de förslag som lades fram från den parlamentariska lands-
bygdsutredningen SOU 2017:1. Sammanställningen är inte 
ett ställningstagande om förslagen i sig är bra eller ej utan 
om de är genomförda eller ej.

Klicka här och läs mer på helasverige.se

• Bostäder i Hela Sverige.
I den här rapporten undersöker vi var människor själva 
säger att de vill bo, var det finns bostadsbrist, hur poli-
tiken satsar på att stimulera bostadsbyggande  och hur 
bostäder på olika platser värderas idag.

Klicka här och läs mer på helasverige.se

• Kommunutredningen
Den här skriften är en förkortad version av Hela Sverige 
ska levas remissvar på utredningen Starkare kommuner- 
med kapacitet att klara välfärdsuppdraget som lämnades 
till regeringen i februari 2020. HSSL är som vårt remiss-
svar visar inte imponerade av utredningens förslag och 
vill därför lyfta fram hur villkoren för många av Sveriges 
kommuner ser ut och utifrån det diskutera utreningens 
förslag.

Klicka här och läs mer på helasverige.se

ÅRETS KOMMUN OCH ÅRETS
LOKALA UTVECKLINGSGRUPP

Hela Sverige ska leva har sedan 1993 en tradition att dela ut 
utmärkelser dels till lokala utvecklingsgrupper i landet och  
dels till kommuner som båda arbetar efter HSSL:s övergri-
pande målsättning, ambitioner och stadgar. Hittills har det 
fr.a. allt varit byalag och länsavdelningar som nominerat uti-
från sina respektive områden

AKTUELLT FRÅN RIKSORGANISATIONEN

BYANÄTSFORUM BLIR NATIONELL 
INTRESSEFÖRENING.

Sedan våren 2018 har ansvaret för Byanätsforum legat 
hos Coompanion, Hela Sverige ska leva och LRF efter 
att de fick projektfinansiering från landsbygdsprogram-
met. Tillsammans utvecklade samarbetsorganisationerna 
nätverket Byanätsforum och gav stöd till bredbands-
föreningar med information, nätverk, rådgivning och 
företrädarskap. Något år senare påbörjades ett samarbete 
med Svenska Stadsnätsföreningen framför allt i frågor 
som rör robusta bredbandsnät och påverkansfrågor gent-
emot politik och beslutsfattare.
Den 1 mars 2021 bildades Byanätsforum ideell förening 
med en styrelse bestående av representanter för bred-
bandsföreningar och de fyra samarbetsorganisationerna. 
Projektets styrgrupp och föreningens styrelse kommer att 
verka parallellt till och med det datum då projektdelen 
ska slutrapporteras. Klicka här och läs mer på sidan Om 
oss

Alla bredbandsföreningar och andra organisationer som 
ställer sig bakom och bidrar till syftet med Byanätsforum 
ideell förening är nu välkomna att ansöka om medlemskap.
Klicka här och läs mer på sidan Bli medlem

https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/grattis-skaeggenaes-bygdegaardsfoerening-aarets-lokala-utvecklingsgrupp-2020/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/grattis-skaeggenaes-bygdegaardsfoerening-aarets-lokala-utvecklingsgrupp-2020/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/grattis-skaeggenaes-bygdegaardsfoerening-aarets-lokala-utvecklingsgrupp-2020/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/grattis-norsjoe-kommun-aarets-kommun-2020/
https://helasverige.se/index.php?id=798
https://helasverige.se/index.php?id=798
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/pdf/Balansrapport_7_Helasverigeskaleva_webb.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Kansli/pdf/Balansrapport_7_Helasverigeskaleva_webb.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Om_kommunutredningen.final.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Om_kommunutredningen.final.pdf
https://www.byanatsforum.se/om-oss/
https://www.byanatsforum.se/om-oss/
https://www.byanatsforum.se/om-oss/
https://www.byanatsforum.se/bli-medlem/
https://www.byanatsforum.se/bli-medlem/
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OBEMANNADE BUTIKER – EN MÖJLIGHET TILL SERVICE PÅ LANDSBYGDEN

PROJEKT SERVICELYFTET

Runt om på Sveriges gles- och landsbygder växer det fram 
nya sätt för återförsäljare av livsmedel och konsumenter 
att mötas. Ett exempel på detta är de obemannade livs-
medelsbutikerna.
Auto_mat är ett helt nytt koncept som bygger på att 
man legitimerar sig i butiksentrén med mobilt Bank ID. 
Butiken är obemannad och utcheckning sker i en tydlig 
och snabb självscanningskassa. I butiken finns ett fräscht 
sortiment av basvaror, mejerivaror, frysta varor och grön-
saker. När man kommer till utcheckningen möts man av en 
enkel och effektiv självscanningskassa. Man scannar sina 
varor genom att dra dem förbi scannern vid kassan. När 
alla varor är scannade betalar man med sitt vanliga betal-
kort i en kortterminal.

Här är en länk som beskriver steg för steg hur det går till 
att handla.

Projekt Servicelyftet syftar till att utveckla metoder och 
konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att 
behålla men också utveckla den lokala servicen på lands-
bygden.

Projektet Servicelyftet genomförs i samverkan mellan 
Commpanion Kalmar län, Coompanion Östergötland, 
Coompanion Jämtlands län, Coompanion Gävleborg och 
Coompanion Mälardalen.

Den 20-21 april hålls digitala eftermiddagskonferenser för 
dig som jobbar med att utveckla service på landsbygden. 

Vi tror ofta att obemannade butiker bara fyller ett behov 
på landsbygden men några småbarnsföräldrar har insett att 
behovet även kan finnas i städernas bostadsområden. Den 
27 februari öppnade företaget Seven24 sin första obeman-
nade livsmedelsbutik på en parkeringsplats i Sundstrand, 
en expansiv stadsdel i Uddevallaområdet.

För att underlätta för den äldre generationen har de valt 
en mer traditionellt system för handel och betalning. Hos 
Seven 24 plockar man sina varor i en korg och går fram 
till en skärm där man scannar varorna och betalar med ett 
vanligt betalkort precis som man kan göra i en bemannad 
butik.

Även de stora livsmedelskedjorna har hängt på trenden 
med obemannade livsmedelsbutiker. Ett sådant exempel 
är ICA:s butik i Sillerud, Värmland.

Text: Eivor Johansson – HSSL Fyrbodal

SPRIDNINGSKONFERENSER
DEN 20-21 APRIL

"Den digitala lanthandeln med det lokala utbudet"
tisdag 20/4 kl. 13.30 - 16.00

"Laddinfrastruktur & logistik på landsbygden"
onsdag 21/4 kl. 13.30 - 16.00

Klicka här för anmälan om deltagande

Foto: Anna Doverstig

Foto: Anna Doverstig

NYA SÄTT ATT MÖTAS FÖR PRODUCENT/
ÅTERFÖRSÄLJARE OCH KONSUMENT

http://auto-mat.nu/how.html
http://auto-mat.nu/how.html
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/servicelyftets-spridningskonferenser-den-20-21-april/
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REKO-RINGAR LOKALT PRODUCERAD MAT UTAN MELLANHÄNDER

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att 
handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. En 
av de första REKO-ringarna i Sverige bildades i Grästorp, 
Västergötland, hösten 2016. Sedan dess har antalet REKO-
ringar i Sverige ökat snabbt. Under pandemin har intresset 
för lokalt producerad mat ökat enormt. Konsumenterna 
har fått upp ögonen för vilken otroligt fin kvalitet det är på 
de ekologiskt och lokalt producerade varorna.

Fördelarna med att vara med i en REKO-ring är att du 
bidrar till att minska matsvinnet, du bidrar till en livskraf-
tig landsbygd och till att öka Sveriges självförsörjningsgrad. 
Som konsument beställer du dina varor direkt av produ-
centen och har möjlighet att ställa alla de frågor som du 
har direkt till producenten.

Hur fungerar då en REKO-ring? Ringen är baserad på en 
sluten Facebook-grupp. Producenter och konsumenter 
som vill delta ansöker om medlemskap i önskad grupp. 
Administratörerna, oftast en liten grupp av konsumenter, 
godkänner medlemskapsansökan och väl inne i gruppen 
kan handeln börja.
I Facebookgruppen får köparen veta vilka varor som finns 
i den lokala REKO-ringen och hur man gör för att beställa. 
Där finns också all information om var och när de beställda 
varorna hämtas och hur betalningen går till. Alla affärer 
görs upp i förväg.
När varorna lämnas ut måste detta ske inom 59 minu-
ter annars måste REKO-ringen ansöka om tillstånd för 

begagnande av offentlig plats. Det är därför viktigt att 
utlämnandet av varorna fungerar på ett snabbt och smidigt 
sätt. Varje producent levererar sina egna varor och ingen 
annan försäljning får förekomma. Betalning kan t.ex. ske 
kontant vid utlämningstillfället eller i förväg via Swish.
Nedan är en länk till en karta över alla REKO-ringar i Sve-
rige  Kopiera länken och klistra in i din webbläsare då ska 
du få fram en karta med alla Reko-ringar markerade. När 
du för musmarkören över en REKO ring finns på vänster 
sida en länk till just den REKO ringens hemsida och här 
kan du ansöka om medlemskap.

Länk till en karta över alla REKO-ringar 
i Sverige

Text: Eivor Johansson – HSSL Fyrbodal

Foto: Skallsjö Ekologiska Grönsaker

Foto: REKO Ring 3 stad

REKO

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1xjBoGhnHE_aw7hsPjaxPtyDQPze_L1ex&ouid=0&ll=58.47979973407122%2C11.923420974293997&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1xjBoGhnHE_aw7hsPjaxPtyDQPze_L1ex&ouid=0&ll=58.47979973407122%2C11.923420974293997&z=8
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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:  Inger Fogelberg tel 0532 51043 el. 070 31 51043 e-post inger@lomudden.se

Vi är inne i ett nytt verksamhetsår och det är dags för kreativa tankar 
och planer. Viktigt också att dra erfarenheter och slutsatser från året 
som gått med coronapandemin.

Vår förhoppning måste vara att om än Corona blir vår följeslagare 
även i år har vi nu lärdomar och erfarenheter med oss att
på bästa möjliga sätt hantera situationen.

Vi i styrelsen för HSSL Fyrbodal vill se framför oss ett gott
verksamhetsår 2021.

Inger Fogelberg, ordf. HSSL Fyrbodal.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
I LÄNSAVDELNINGEN HSSL FYRBODAL 

ONSDAGEN DEN 28 APRIL 2021 KL 19.00
DIGITALT MÖTE VIA ZOOM ELLER TEAMS

Samtliga möteshandlingar såsom dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, valberedningens 
förslag på ledamöter till styrelsen finns senast den 14 april tillgängliga via vår hemsida under fliken dokument. 

Ni når dokumenten genom att klicka på nedanstående länk
https://helasverige.se/fyrbodal/kampanjer/dokument/

Den som så önskar kan få årsmöteshandlingarna i pappersformat. Kontakta i så fall Eivor Johansson på mobil 
070-2770723 eller e-mail ejfarangen@telia.com

Anmälan om deltagande senast 21 april till Eivor Johansson:
Mobil 070-2770723 eller E-mail ejfarangen@telia.com
Länk till mötet mejlas till deltagarna några dagar innan årsmötet. 

Varmt välkomna!
Styrelsen

https://helasverige.se/fyrbodal/kampanjer/dokument/

