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Nästa nummer av XINGEN.       

kommer i april. 

Om du vill lämna in material till 

nästa nummer så är det             

manusstopp 11 mars. 

Material skickas till:  
gavleborg@helasverige.se 
I ärendefältet skriver du:            

Redaktionen  

Glöm inte skriva namn och tele-

fonnummer så vi enkelt kan nå 

dig. 

Februari 2021 
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 Februari 2021 

MÖTAS UTAN ATT TRÄFFAS. 
Nytt år! Oavsett vad sunda förnuftet sa oss strax före julhelgerna var vi många som hoppades         

och trodde att våra kommande årsmöten skulle kunna genomföras utan risk för smittspridning.      

Nu vet vi att det inte stämmer. 

De tre vanligaste frågorna den här tiden på året brukar vara: När ska 

vi träffas? Var ska vi träffas? Hur ska vi hitta en lucka i kalendern? I år 

är nog den stora frågan: Hur genomför vi årsmötet? 

Ni har hört det förr, men det tål att upprepas: DIGITALA MÖTEN!  

X-ings styrelse och personal använder nästan dagligen digitala möten 

via Zoom eller Teams.  

Medlemmar i X-ing och grupper som tar fram lokalekonomisk analys 

(LEA) och lokal utvecklingsplan (LUP) via Förädlingsmackapären, kan 

utan kostnad få låna den licens som X-ing Gävleborg har till det digi-

tala mötesverktyget Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILL DU/NI PROVA PÅ ETT DIGITALT MÖTE VIA ZOOM? 
 

Våra två ordföranden Jenny och Olle guidar på lättsamt sätt så att det känns      
bekvämt för alla att använda det digitala mötesverktyget Zoom. 

 
Anmäl er NU via e-post till olle.persson@lindefallet.com med samtliga deltagares 

e-post och telefonnummer. Ange även namnet på er lokala utvecklingsgrupp.      
Vi återkommer med förslag på lämplig tidpunkt. 

 

TELEFONKONFERENSER är ett annat alternativ.                                                                                     

Flera operatörer erbjuder både gratistjänster och betaltjänster. 

Det kan vara viss skillnad mellan de olika tjänsterna; hur många man kan vara i mötet, hur länge, 

och när man kan använda tjänsten, liksom prisbilden. Leta tills ni hittar någon som passar just era 

behov. 

Här hittar ni länkar till några leverantörer av telefonkonferenser, men det finns många fler att 

hitta på nätet.  

Telekonferensen    

Globafy 

FreeConferensCall 

https://www.freeconferencecall.com/international/se/sv/?marketingtag=FCCIN_PPC_GS_SE_SV_0085&gclid=CjwKCAiAu8SABhAxEiwAsodSZA5sTy2BjyD35mWfwLy0KNJli5XTtDT8Wp-mqDb0Pkj902vdcmq7fBoCUnYQAvD_BwE
https://telekonferensen.se/
mailto:olle.persson@lindefallet.com
https://telekonferensen.se/
https://globafy.com/sv/
https://www.freeconferencecall.com/international/se/sv/?marketingtag=FCCIN_PPC_GS_SE_SV_0085&gclid=CjwKCAiAu8SABhAxEiwAsodSZA5sTy2BjyD35mWfwLy0KNJli5XTtDT8Wp-mqDb0Pkj902vdcmq7fBoCUnYQAvD_BwE
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NY PÅ JOBBET. 
Vi växer och blir starkare.  

Lisbeth Thyrén, Nordsjö, Vallsta är från och med november 2020 anställd som administratör hos Hela 

Sverige X-ing Gävleborg.  

Hon har bland annat arbetat som turistassistent med projektledaransvar.    

Lisbeth är intresserad av frågor som påverkar våra möjligheter att bo och 

verka på landsbygden. Ett fungerande fibernät är en bra början, men det 

behövs också bra vägar, fungerande mobiltäckning och daglig postutdel-

ning. Det är också viktigt att skapa goda kontakter med myndigheter och 

andra beslutsfattare. 

Lisbeth arbetar med kontoret i Bollnäs som bas, men i tider som dessa       

bedrivs arbetet från bostaden. 

BALANS MELLAN LANDSKAPEN. 
Finns intresse av frågor som rör er bygd och finns dessutom tiden för de olika funktioner och 
uppdrag som finns inom styrelsen? 
 
Då välkomnar valberedningen i X-ing Gävleborg föreningarna runt om i Gästrikland att nominera 
personer till X-ings styrelse.  
 
Det här är ett tillfälle för dig som bor i Gästrikland att få inblick i vad arbete i organisationen Hela 
Sverige ska leva innebär. Här får man vara med och påverka. 
 
Kanske är du själv intresserad av att sitta i styrelsen? 
Det är viktigt att få in fler från Gästrikland i styrelsen så det blir mer balans mellan landskapen 
Hälsingland och Gästrikland. 
 

 
 
 Ingrid Olsson heter jag och bor i Ramsjö. Jag jobbar 

som sammankallande valberedare i X-ing Gävleborg. 
Skicka in nomineringar och cv till mig på  
ramsjobygderad@gmail.com 

 
Februari 2021 

mailto:ramsjobygderad@gmail.com
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FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN. 

Under dessa år har många upptäckt och lärt sig använda sina framtagna utvecklings-

dokument som ledstjärna i det lokala arbetet och som påtryckningsmedel gentemot 

bland annat Trafikverket och Postnord. På fler håll upptäcker kommuners politiker och 

tjänstemän nyttan med dokumenten.  

Lokalekonomisk analys har enbart funnits med i projektet från och med juni 2020. Och 

här har vi då året som vi alla känner som året då vi inte fick träffas på grund av pande-

min. Härav har projektet nu ekonomiska medel kvar att lägga på just lokalekonomiska 

analyser i Gästrikland. 

Så bor du i Gästrikland och är intresserad av hur din bygd mår i faktabaserade siffror 

– hör av dig till projektledaren i Förädlingsmackapären för vidare information och di-

alog i hur arbetet med analysen går till. 

 

Vi är inne i ett nytt år och samtidigt går projektet Förädlingsmackapären in i sitt 

tredje och sista år. När 2021 är förbi har X-ing Gävleborg, tillsammans med ett flertal 

landsbygder i länet, jobbat aktivt med framtagande av lokala utvecklingsplaner (LUP) 

och lokalekonomisk analys (LEA) i tre år. 

E– post: helena.naslund@helasverige.se 

 

Februari 2021 

mailto:helena.naslund@helasverige.se
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 I MED OCH MOTVIND. 

Vindkraften blir mer och mer aktuell för våra bygder i Hälsingland och 

Gästrikland.  

Motstående intressen, miljö och klimatpåverkan, arbetstillfällen, uttag 

av naturresurser, olika åsikter och många olika aktörer gör det svårt för enskilda   

boende och föreningar att hänga med och ha delaktighet på riktigt.   

Nu söker vi er som har en vindkraftspark som granne eller där det ansökts om att 
bygga en!  
 
Vi vill träffas, höra era åsikter och kanske hjälpa till med fakta, kontakter eller hålla i 
en diskussion på orten.  
 
Hör av er via e-post till vindkraft.gavleborg@helasverige.se 

mailto:vindkraft.gavleborg@helasverige.se
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SKOGSBRÄNDERNA KRING LJUSDAL 2018. 
 

Sommaren 2018 visade med skrämmande tydlighet hur sårbar vår glesbygd är. De akuta hoten – 

mot skogen, mot utsatta byar och mot lantbruket – var torkan och bränderna. För att besegra 

bränderna fordrades de största släckningsinsatser Sverige någonsin mobiliserat.  

Det mest imponerande var civilsamhällets engagemang. Inte minst i den by, Kårböle, där jag har ett 

fritidshus. En gammal stuga som länge hotades av lågorna. Tack vare insatserna från det lokala 

brandvärnet och alla frivilliga kunde hela byn räddas. 

Ett ständigt hot är den fortsatta avfolkningen av landsbygden. I de flesta glesbygdskommuner sjun-

ker invånarantalet och skatteunderlaget. Kommunalskatterna är skyhöga samtidigt som den privata 

och offentliga servicen blir allt sämre. De lokala räddningstjänsterna har rustats ned.  

I våra skogar finns det inte längre något folk kvar. Gamla tiders skogvaktare är borta. Fler och fler 

”utbor” äger skog utan att bo i trakten. Förr i världen upptäcktes bränderna tidigt, och kunde också 

släckas tidigt.  

Våra skogar har förvandlats till obebodda och lättantändliga barrskogsplantager. 

Risken för förödande skogsbränder kommer att öka i framtiden. De klimatförändringar som redan 

idag är märkbara kommer att accentueras. Våren kommer allt tidigare och hösten allt senare, vilket 

innebär en förlängning av brandsäsongen och en ökning av antalet riskdagar. Förmodligen kan vi se 

fram mot mer, men mer oregelbunden, nederbörd, och längre perioder med hetta och torka. Utan 

en global politisk kraftsamling mot användningen av fossila bränslen, och av allt som bidrar till kli-

matkrisen, kommer hoten från torka och översvämningar att växa.  

Och covid-19 har på nytt visat hur dålig Sveriges bered-

skap är.  

Det finns många skäl att vara orolig. Men också att vara 

stolt över ett land där människors gemenskap och enga-

gemang tar sig sådana uttryck som under storbränderna 

i Ljusdals kommun sommaren 2018. Om denna solidari-

tet handlar min bok. Men också om våra makthavares 

nedlåtande och nonchalanta syn på människors villkor i 

glesbygden.   

 

 

Stefan de Vylder, nationalekonom och författare. Boken 

”Det brinner…Rapport från en hotad by” kom ut 2019 på 

Themis Förlag. 

 Februari 2021 

Foto: Pia Gadd 
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Till 

Alla landsbygdsutvecklare 

Gävleborgs län 

Hej allihop!                                      Februari 2021 

Årets första nummer av XINGEN. är här och X-ing Gävleborg 

lanserar nu ”Vykortet”.  Runt om i länet finns många eldsjä-

lar, som i olika konstellationer arbetar för att utveckla våra 

landsbygder. Det skulle vara trevligt att få ta del av era upp-

levelser, glädjeämnen och bekymmer och vi kommer därför 

att ta kontakt med er för att be er medverka i XINGEN. under 

rubriken ”Vykortet”. Där kan ni med en bild och en kortare 

text, ca 120 ord, skicka en hälsning från just er förening och 

berätta om hur ni har det och vad ni brinner för. Kanske vill 

ni berätta om någon rolig aktivitet ni genomfört eller bara 

visa hur ni har det i er hembygd. Lär vi känna varandra bättre 

blir vi också starkare. Så håll ögonen öppna! Kanske hittar ni 

någon att byta erfarenheter med.  

Vi syns!/Länsbygderådet X-ing Gävleborg. 

VYKORTET. 

Foto: L Thyrén Utsikt från Byberget, Nordsjö, Bollnäs kommun  

 Februari 2021 
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HITTAT PÅ NÄTET. 
Landsbygdsnätverkets lunchwebbinarier – Landet Lär 

För dig som ännu inte har upptäckt denna form av lärande, kan vi rekommendera ett besök på    

https://www.landsbygdsnatverket.se/inspiration/landetlar.106.41f1e6161646f3ceb1be4d93.html 

Landet Lär är en serie webbinarier som går att anmäla sig till för att titta på, i realtid eller som inspelat. 

De ämnen som tas upp är starkt landsbygdsanknutna och de presentationer som visas finns även att 

titta på när det passar just dig.  

Kanske ett tips inför stundande årsmöten att gemensamt lägga 45 minuter på att se ett av de inspelade 

programmen. Eller varför inte bilda en studiecirkel och titta på de redan inspelade programmen! 

LÄSVÄRT.  

Dags att bry sig. 

 

Ekerlids Förlag 

ISBN 978-91-88849-98-4 

 

Beställ boken hos din lokala bokhandlare. 

Ett vitalt civilsamhälle och idéburen sektor, ibland kallad den tredje sektorn, behövs för att lyfta Sveri-

ges utveckling framöver. Det kommer bara att ske om vi bryr oss. 

För att lösa dagens komplexa samhällsutmaningar behövs ett helt nytt engagemang från näringslivet, 

den offentliga sektorn och den tredje sektorn. Den tredje sektorn, med dess blandning av organi-

sationer, erbjuder en uppsjö av möjligheter att delta i en utveckling som är socialt hållbar, inklude-

rande och innovativ. 

I formandet av vad som kan beskrivas som ett förnyat samhällskontrakt i välfärden, kan den tredje 

sektorn spela en ny roll som jämbördig part och samskapare tillsammans med näringslivet och den 

offentliga sektorn. 

Författaren Sophie Nachemson-Ekwall har en doktorsexamen i företagsekonomi med fokus på bo-

lagsstyrning och har tidigare skrivit böcker om värdet av en mångfald av ägarmodeller. Nu utmanar 

hon sig själv och oss genom att lyfta fram betydelsen av att den tredje sektorn går samman och blir 

en stark röst. Boken ges ut i samarbete med arbetsgivarorganisationen Fremia. 

Så till sist - icke att förglömma: 

Vår digitala bokhylla. (helasverige.se)  

 Februari 2021 

https://www.landsbygdsnatverket.se/inspiration/landetlar.106.41f1e6161646f3ceb1be4d93.html
https://helasverige.se/vem-aer-du/lokal-utvecklingsgrupp/vaar-digitala-bokhylla/
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PRODUKTION: Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg 

Hemsidan https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/ 

Följ  X-ing Gavleborg på Facebook 

2021 har tagit fart och vi har en känsla av att det här blir ett smått annorlunda år.  Det  

kommer i vilket fall att bli ett spännande år. Saker vi är vana att göra på ett sätt får vi 

lära oss att göra annorlunda, men det behöver inte betyda att det är dåligt.              

Det är bara – annorlunda! 

Minns ni Martin Ljungs tolkning av Povel Ramels text i Knäppupprevyn                         

”Alla 4 / Semestersångarna” 1960-61? 

”Man kan klara av ’et om man spänner sin kropp lossar kragen och spottar i nävarna.  

Vi ska klara av det ty ännu finns det hopp. Låt oss raskt kavla ärmarna i topp.” 

 

Det kan nog behövas för nu duggar det tätt i kalendern. 

10 februari Nationell landsbygdsträff med 

Tillväxtverket och Landsbygds-

nätverket. 

Fullbokat. 

11 februari 

Kl 18.00—19.30 

Webbinarium:  

Allmänna arvsfonden ger stöd  

till det ideella föreningslivet.  

Anmälan : senast 9 februari. 

https://www.arvsfonden.se/aktuellt/

webbinarium-11-februari-2021 

25 mars ”Introduktion, inläggning av 

data över nät som redan är 

byggda.” 

Deltagarna får lära sig mer om 

iNSIDE. 

 

https://www.byanatsforum.se/ 

webbinarium/  

Ungefär varannan månad kommer Bya-

nätsforum att sända  webbinarier med 

ankrytning till bredband på landsbyg-

den. 

18 april 

Kl 15.00—18.00 

Årsmöte X-ing. Digitalt. 

22 april Årsmöte Hela Sverige ska leva, 

Riks. 

Digitalt. 

27 maj ”Introduktion, planerings- och 

marknadsrollens användning 

av systemet. ” 

Byanätsforums webbinarium. 

PÅ GÅNG. 

Februari 2021 

Bidrag till nyhetsbladet gavleborg@helasverige.se 

Avregistrera XINGEN. gavleborg@helasverige.se 

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/
https://www.facebook.com/xinggavleborg/?view_public_for=184238341645285
https://www.arvsfonden.se/aktuellt/webbinarium-11-februari-2021
https://www.arvsfonden.se/aktuellt/webbinarium-11-februari-2021
https://www.byanatsforum.se/%20webbinarium/
https://www.byanatsforum.se/%20webbinarium/
mailto:gavleborg@helasverige.se
mailto:gavleborg@helasverige.se

