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”Det är en spännande tid inom landsbygdsutvecklingen” – så skrev X-ings ordförande 

Olle Persson i vårt senaste nyhetsblad i december. Spännande tid skriver vi direkt 

under på med allt som händer i verksamheten just nu. Dessutom så är X-ing ute på 

resande fot både i länet, nationellt och internationellt under de närmaste månaderna. 

Resan började redan lördag den 15 februari med en landning i Storvik där X-ing 

tillsammans med Gomorron Reklambyrå ordnade en workshop i sociala medier. 

Finansiering för denna dag hittade vi som ett sprintprojekt hos Leader Gästrikebygden.  

Statens kommunutredning kommer att släppas den 28 februari. I samband med detta 

så arrangerar X-ing tillsamman med Hela Sverige Göteborgsregionen ett seminarium i 

Svågadalen 5 till 6 mars. 

För att testa manualen ”7-steps” som är ett av resultaten från eu-projektet Read-IT, 

där länsbygderådet deltagit under 2018 till 2019, bjuder vi i mitten av mars in till en 

kurshelg i Gläntan. Här kommer vi att titta på ”EU-projekt för lokal utveckling”. Från 

Nederländerna kommer Jantsje van der Spoel och berättar om deras sätt att jobba och 

lyfter frågan hur att samverka med våra grannländer i Europa. 

Bussen, från Gävleborgs län, som går till Landsbygdsriksdagen i Jönköping i maj är nu 

fylld. Här finns deltagare både från ideell och offentlig sektor med. Något som X-ing ser 

som ett framsteg och som ett resultat av arbetet med att det startas fler 

kommunbygderåd i vårt län. Genom projektet Förädlingsmackapären har platserna i 

bussen fyllts med en hel del nya namn från vårt läns landsbygdsrörelse.  

Om allt det här och mer därtill kan ni läsa mer innuti nyhetsbladet. 

 

Väl mött någonstans ute i vårt län 

/ Helena Näslund 

Verksamhetlsledare X-ing Gävleborg 
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LÖRDAG DEN 15 FEBRUARI BJÖD X-ING IN TILL 

WORKSHOP I ”SOCIALA MEDIER I VÅR TJÄNST” PÅ LYRAN I STORVIK.  

 

Mats Näslund från Gomorron reklambyrå föreläste och höll i workshopen på temat 

”Hur når jag ut – med hjälp av sociala medier”. Deltagarna fick grundläggande kunskap 

om sociala medier, inspiration och praktiska tips på användning av sociala medier för 

att marknadsföra sin förening/företag. 

 

Jenny Breslin ledde samtalet lite djupare in på ansvarsfrågan att ha aktiva sociala 

medier i föreningar/företag. Deltagarna enades om att skapa ett ”Digitalt Nätverk 

Gästrikland” och att kommande träff arrangeras genom X-ing. Är du/ni intresserad att 

delta kontakta X-ing eller håll utkik i utskick och på X-ings FB-sida. 

 

 

”HALVA SVERIGE” OCH ”HELA SVERIGE MITT” TVÅ GRUPPER I VÅR 

ORGANISATION (HSSL) DÄR LÄNSBYGDERÅD SAMVERKAR I OLIKA FRÅGOR. 

 

Vi X-ingar ”grannsamverkar” här både norrut och söderut. Samarbeten utvecklas i 

båda områdena med sikte på gemensamma projekt i framtiden.  

 

HALVA SVERIGE håller ett gemensamt seminarium under söndagens morgonpass på 

Landsbygdsriksdagen i Jönköping. Här lyfter Gävleborg fram metoden med 

Förädlingsmackapären och lokal utveckling genom internationellt nätverkande och eu-

projekt. 

 

Mer att läsa om vår verksamhet hittar du innuti 

nyhetsbladet.  

 

På bilden till höger: Gänget som startade ”Digitalt 

Nätverk – Gästrikland”.  
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ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN HELA SVERIGE GÖTEBORGSREGIONEN OCH HELA SVERIGE  
X-ING GÄVLEBORG. 

 
Välkomna till seminarium om lokal demokrati och statens Kommunutredning. Vi studerar hur 
Svågadalsnämnden fungerar, Sveriges enda lokala direktvalda kommunala nämnd utan 
politiska partier. Färsk information om Kommunutredningens förslag att stärka kommunernas 
kapacitet. Kosteröarna berättar kort om arbetet med fördjupad översiktsplan i lokalsamhällets 
tjänst samt Röstånga om lokal finansiering genom bygdebolag.  
  
Sista dag för anmälan och avbokning 28 februari. Platsen kan överlåtas. Anmälningsavgift 100 
kr till BG 283 - 3408 (Hela Sverige Göteborgsregionen). Länk till anmälan: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffM8i3sshIslDhBBjUWkkPWauygUw-
yQDRHLZl6jF_kSzquA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

 

Kursen hålls med utgångspunkt från manualen  

”7-steps” där det skapas intresse mot genomförande 

av internationella projekt och utbyten med fem tidigare medverkande ländern i det nu 

avslutade projektet READ-IT. 

 

Anmäl via e-post till helena.naslund@helasverige.se senast 5 mars. 

Namn, förening/organisation, mobnr, e-post och några ord om varför just du är 

intresserad av att delta + eventuella matpreferenser. 

Kursen är gratis, helpension och reseersättning ingår. Samåkning ordnas från buss-

/tågstation Bollnäs. Begränsat antal platser. 

 

X-ing och Europahuset Gävleborg bjuder in lokala utvecklingsgrupper, föreningar och 

andra aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling i Gävleborgs län. 
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Har du/ni idéer som löser problem i samhället? Behöver du/ni finan-siering? Här 
berättar vi om möjligheterna. En dag till nytta för dig som är samhällsentreprenör och 
behöver finansiering till en idé eller en investering. Ni får personlig rådgivning på plats 
om hur ni kan ta del av pengarna.  

 
Få konkret hjälp - Ta med en idé eller ett projekt som behöver finansiering. Det kan 

handla om allt från att finansiera en ny maskin till behov av nya kompetenser i 
företaget. 
 
Anmälan senast 20 mars via https://simplesignup.se/event/164275  
Glöm inte att berätta i anmälan om era behov så att vi hinner förbereda oss. 

 
På plats finns: Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Leader Gästrikebygden, 

Leader Utveckling Hälsingebygden, Länsstyrelsen, Almi, Favafond. 

 
Ni får med er en färsk sammanställning om finansieringsalternativen! 

Välkommen till en heldag för företag och föreningar som vill utvecklas och växa. 

Konferensen är avgiftsfri.  

 

Vi bjuder på fika & lunch! 
 
Tisdag 31 mars klockn 9.00 till 15.00 
 
Gävle Innovation HUB, Dospace 
Drottninggatan 18 GÄVLE 
 
ARRANGÖR: TILLVÄXTVERKET, REGION GÄVLEBORG OCH COOMPANION 
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X-ings årsmöte kommer att hållas på Scandic Elmia i Jönköping 7 maj klockan 19.30 - 
21.00. Du kan enkelt delta, med rösträtt, i årsmötet digitalt via zoom. Eventuella  
motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 april. 

Kallelse med dagordning och möteshandlingar samt instruktioner om hur att delta via 
länk kommer ut till föreningens medlemmar i början på april månad. 

Roligt att berätta om är att en buss full 
med Landsbyggare från Gävleborgs län nu 
kommer till Landsbygdsriksdagen i 
Jönköping 8 till 10 maj 2020. På bilden ser 
ni glada X-ingar på väg hem från LBRD 
2018 / Styrelsen X-ing Gävleborg 

 

😊
Unga mellan 15 - 30 år som finns, verkar eller har anknytning till Sveriges lands- och 

glesbygder har möjlighet att ansöka om att få åka till och delta på 

Landsbygdsriksdagen 2020 kostnadsfritt. Vi kommer premiera geografisk spridning 

och olika intresseområden. 

Frågor och funderingar kontakta Sofie Skalstad på sofieskalstad@gmail.com 

 

Väl mött ute i vårt fantastiska län / Styrelsen X-ing Gävleborg  
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