
Övriga talare 
Under konferensen fick vi ta del av många inspirerande berättelser från olika 

lokala aktörer.  

 

Rolf Berg – Sörbygdens samhällsförening 

Först ut var Rolf Berg som hade ett inspirerande anförande om hur man jobbar 

med bygdeutveckling i Sörbygdens samhällsförening, Hedekas i Munkedals 

Kommun. 

Han poängterade vikten av att man har en gemensam syn och inte drar åt olika 

håll i styrelsen.   

Länk till hemsidan: Sörbygden (sorbygden.se) 

 

Lena Mossberg – Villa Bro  

Lena Mossberg berättade om hur hon har startat upp Villa Bro i Brodalen där 

hon har nyttjat en grupp individers fritidsintresse till att bli något ytterst 

framgångsrikt för orten Brodalen med en ökad inflyttning. 

Länk till hemsidan: Villa Bro - Boende och upplevelser på västkusten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sorbygden.se/
https://www.villabro.se/


Tinna Harling - Egnahemsfabriken 

Tinna Harling, projektledare, Egnahemsfabriken Tjörn och Orust berättade om 

deras koncept med volontärer som tillsammans med utbildade hantverkare 

bygger sitt eget boende. Många gånger i form Tiny Houses. 

Länk till hemsidan: Egnahemsfabriken Tjörn – Det enda sättet att få något gjort 

är att göra det tillsammans 

 
Tinna Harling                       Foto Christer Johansson 

 

 

  

https://tjorn.egnahemsfabriken.se/
https://tjorn.egnahemsfabriken.se/


 

Kristina Jonäng - Regionutvecklingsnämnden 

Ordförande för Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland, Kristina Jonäng, 
presenterade regionens då nyligen beslutade bidrag på 48 miljoner kr till 
Dalsland.  
30 miljoner kronor riktas till storregionala kollektivtrafiksatsningar,  
15 miljoner kronor går till upprustning av infrastruktur i Dalslands kanal och  
3 miljoner går till att investera i en samhällsmast för mobiltäckning. 
Länk till mera information: 48 miljoner till kollektivtrafik, mobiltäckning och 
turism i Dalsland - Fyrbodals kommunalförbund 

 
Kristina Jonäng  Foto Eivor Johansson 

 

  

https://www.fyrbodal.se/nyhet/48-miljoner-till-kollektivtrafik-mobiltackning-och-turism-i-dalsland/
https://www.fyrbodal.se/nyhet/48-miljoner-till-kollektivtrafik-mobiltackning-och-turism-i-dalsland/


Anna Lärk Stålberg och Christel Thuresson – 
Kommunalförbundet Fyrbodal 
Fyrbodals Kommunalförbund representerades av Anna Lärk Stålberg och 
Christel Thuresson, näringslivsstrateg och processledare.  
De presenterade kommunalförbundets uppdrag, förutsättningar, 
styrkeområden, starka utvecklingsnoder för hållbar utveckling och cirkularitet.  

 

Jennie Seimar och Kerstin Söderlund 
Lokalt ledd utveckling via Leader presenterades av Jennie Seimar från Leader 

Bohuslän och Kerstin Söderlund från Leader Framtidsbygder (Dalsland, 

Munkedal och Årjäng) 

Nytt program för 2023 – 2027 presenterades och det är planerat att kunna ta 

mot nya ansökningar från våren 2023: 

Vill du läsa mer om pågående och kommande arbete kan du göra det här: 

Leader Framtidsbygder - Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal - Leader - 

Lokal utveckling 

Leader Bohuslän - Leader Bohuskust och gränsbygd 

 

https://framtidsbygder.se/
https://framtidsbygder.se/
https://www.leaderbohuskust.se/

