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Efter senaste nyhetsbladet i februari så har vårt samhälle och vår världsbild fått en helt 

annan riktning. Vi lever inte i det samhälle som vi är vana vid. Men det är klart att vi 

måste tro på att det kommer en tid efter att corona har ebbat ut och vi får träffa våra 

familjer och vänner samt att samhället lever upp och vi rör oss fritt igen. Annat vore 

väldigt konstigt!! Den stora världsbilden visar nu på en liten ljusning med länder och 

platser som släpps fria efter virusinvationen – lite som goda exempel på ”post-corona”. 

I rådande läge så är vi i Länsbygderådet X-ing Gävleborg tacksamma att vi redan under 

ett antal år jobbat med digital mötesteknik. Styrelsen och anställda har vana att träffas 

digitalt med möten och arbetsträffar eller att bara ”hänga en stund med en fika” för 

att man har nått litet att diskutera. 

Inget slår att träffas fysiskt. Att få behandla frågor i det öppna mötesrummet. Att 

mingla runt kaffebordet där man kan slå några extra ord med just den personen som 

man nyss insåg har viktig erfarenhet som man behöver få med sig tillbaka till sin egen 

verksamhet. Att få nätverka fritt med likasinnade är vi många som längtar efter nu. 

Man säger att det finns fördelar och nackdelar med allt! Kan vi göra något bra av tiden 

då vi inte kan mötas så som vi är vana vid? I X-ing ställer vi inte in verksamheten med 

möten och evenemang – vi ställer om. Vi ser kommande arrangemang som viktiga att 

genomföra och vi kommer att göra det – fysiskt eller digitalt. Vi får bara lära oss att 

planera parallellt för båda alternativen. Och vi lär oss hur att jobba effektivare även 

tiden efter ”Corona” – en ny tid där erfarenhet och lärdom spar på tid, pengar och vår 

miljö. En tid då vi även får träffas fysiskt – en tid som vi alla ser fram emot. 

 

Väl mött någonstans ute i vårt län – Trevlig Valborg       / X-ing Gävleborg 
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INBJUDAN/Kallelse att delta i X-ings digitala årsmöte som hålls via Zoom söndag den 
10 maj med start klockan 18.  
 
 
Teo Härén, författare och inspiratör, 
startar upp kvällen med en enkel 
föreläsning. Han älskar landsbygden, 
och han älskar nytänkande. Under 
en kort inspirationsföreläsning 
kommer han dela med sig av hur 
möjligheterna till nytänkande, 
tillsammans med ny teknik, gör att 
framtiden för landsbygden är både 
ljus och spännande. 
  
       Teo Härén – föreläser om vad nytänkande och ny 
        teknik kan ha tillsammans. Start kl. 18.30. 

 
Alla kan med fördel ordna sitt kaffe/te och se till att ni har något gott att äta till. Så 
håller vi en digital gemensam fika under första halvtimmen när tekniken testas och 
innan programmet startar.  
 
Plats Digitalt via Zoom.  Datum söndag 10 maj Tid klockan 18 till senast 21 
 
Årsmötet startar klockan 18.30 med föreläsning av Teo Härén. 
 
Möteshandlingar 
Fås digitalt eller med brev via bm.carlsson@helasverige.se eller hämtas via hemsidan  
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/evenemang-och-moeten/  
 
Anmälan och Länk till årsmötet  
Anmäl namn och föreningstillhörighet till bm.carlsson@helasverige.se senast torsdag  
7 maj. Länk skickas ut via e-post till anmälda. 
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Enångers bygdegårdsförening i Hudiksvalls kommun, har utsetts av Bygdegårdarnas 
Riksförbund till Årets bygdegårdsförening i Sverige 2020:  
– Stort GRATTIS, säger Länsbygderådet X-ing Gävleborg. 
 
Motivering:  
"Ett långsiktigt och målmedvetet utvecklingsarbete där insats läggs till insats har gjort 
Enångers bygdegårdsförening till det omistliga navet som engagerar hela bygden året 
runt med en 40 dagar lång loppmarknad på sommaren som kronan på verket. Särskilt 
har föreningen – med framgång – skapat ett hus till där barn och ungas engagemang är 
del av drivkraften."    

Enångers bygdegårdsförening är mycket aktiv och deras verksamhet omfattas av bland 
annat teater, musik, studiecirklar och film som sammanlagt lockar cirka 9 000 besökare 
per år. Föreningen ger även ut en tidning, Bygdebladet, med fyra nummer per år som 
betyder mycket för bygden. Med allt detta på sitt program förstår man snabbt att 
föreningen och bygdegården utgör en mycket central del av bygden. 

Föreningen har en särskild barn- och ungdomsgrupp och två ungdomar adjungerade till 
styrelsen. Det har resulterat i teater, filmvisningar, samarbete med en LAN-förening 
som ordnar tredagars LAN-läger i bygdegården, kafé på söndagar och andra barn- och 
ungdomsaktiviteter. 

I föreningen hoppas och önskar man nu att utmärkelsen gör att fler människor 
uppmärksammar allt arbete bakom bygdegårdens aktiviteter och vill delta både som 
arrangörer och besökare. – Blir vi fler kan vi göra mer, säger Ingemar Sandehult 
ordförande i Enångers Bygdegårdsförening. 
 

 

Om Bygdegårdarnas Riksförbund 
Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Bygdegårdar är 
öppna att hyra för alla som delar föreningens demokratiska värderingar. Vid årsskiftet 2019 - 2020 var 
1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet 
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Therese Westlén med tre vänner ger sina 
bästa odlartips tre måndagar i maj –  
 
11 maj: Förutsättningar för att odla 
18 maj: Hur startar jag min odling. 
25 maj: Att förlänga odlingssäsongen och 
att leva på det man odlar. 
 
Tid klockan 18.00 till 20.00 

 

 

 

Anmälan via e-post till birgitta.jonsson@studieframjandet.se senast fredag 8 maj. 

Länk till webbinariumet skickas ut med e-post till anmälda deltagare.  

Anmäl vilka datum du deltar + namn + ort + e-post för länk. 

 

En webbinarieserie på tre delar som kan vara startskottet eller fortsättning på din 

odlings-resa. Möjlighet att fortsätta träffas genom studiecirkel efter detta finns. 

Kontakta ditt närmaste studieförbund. 

 

Ett samarbete med studieförbunden ABF, Studiefrämjandet, Studieförbundet 

vuxenskolan samt Alsings Trädgård, Närjord, Ranbogården, Therese Trädgårdsmat och 

X-ing Gävleborg. 
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X-ing Gävleborg driver projektet Förädlingsmackapären – som består av 
två olika leaderprojekt med samma syfte och målsättning och som därav 
drivs som ett samverkansprojekt mellan Leader Gästrikebygden LLU och 
Utveckling Hälsingebygden. 
 
FMP syftar till att mobilsera bygder i arbetet med att ta fram, eller 
uppdatera befintliga, lokala utvecklingsplaner. Samt skapa verkstad efter 
fastställda utvecklingsområden i respektive bygd. Den ultimata 
målsättningen är att skapa nya arbetstillfällen. Projektet kommer att ha en 
stödjande uppgift i det fortsatta arbetet tom 2020-12-31. 
 
Här följer några exempel påutvecklingsområden som intressegrupper 
jobbar med utifrån framtagna LUPar:  

större nätverkande mellan föreningslivet på ett flertal platser ∙ förbättrad 

kommunikation med kommunens politiker och tjänstemän ∙ möjlighet till 

framtida trafikplats i samband med dragning av nya E4an ∙ större och 

mindre turistsatsningar ∙ fiber/utbyggd fiber ∙ sommarcafé ∙ aktiv ungdom 

∙ ekonomisk förening för drivmedel ∙ ekonomisk förening för bostäder ∙ 
destinationsutveckling med mera. 
 
Andra exempel på användningsområden av en lokal utvecklingsplan är:  

• en kommun där tjänsteman väntat på en lokal utvecklingsplan för 
att använda i framarbetandet av Översiktsplanen.  

• Post och Telestyrelsen har tillsammans med Region Gävleborg 
uppvaktats i frågan om paketutlämning vid affären i Åmot. Carina 
Munter, projketledare Region Gävleborg, har använt framtagen LUP 
för att påvisa vikten av närhet till paketombud.  
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BOKA EN LEKTION I VIDEOKONFERENS OCH TRÄFFA SAMTIDIGT X-INGS TVÅ 

ORDFÖRINGAR. KÄNNER NI ER OSÄKER PÅ TEKNIKEN TA KONTAKT MED OLLE ELLER 

JENNY SÅ HJÄLPER DE ER ATT TESTA TEKNIKEN INNAN ÅRSMÖTET. 

 

X-ing ger våra medlemmar chansen att testa Zoom och denna enkla 

videokonferensteknik. Vår förhoppning är att det underlättar till fortsatta 

styrelsemöten/årsmöten för föreningar under tiden som vårt län, och hela Sverige, 

omges av Corona.  

 

Det man behöver för att delta är en dator/padda/mobil med fungerande kamera och 

mikrofon samt internetanslutning. Dag och tid fås när man anmäler sig till 

olle.persson@lindefallet.com . Uppge vilka ni är, kontakttelefon och den mejladress vi 

ska sända inbjudningslänken och instruktioner till. 

 

Med vänliga hälsningar från era ordföringar i Hela Sve+rige ska leva, X-ing Gävleborg 

Jenny Breslin 070 – 600 67 96 Olle Persson 070 – 294 61 20 

 

Man kan också besöka  www.zoom.us/test och utan förbindelser testa tekniken. 

 

Dela dokument med flera som kan signera med BankID. Snabbt och enkelt utan att 

jaga underskrifter. 

https://elektronisksignering.se/kostnadsfria-tjanster-for-elektronisk-signering/ 

 

 

Vi tar nya tag och samlar redan anmälda, efter anmälan 2020, och kanske även nya 

deltagare till Landsbygdsriksdagen som flyttats till april 2021.   

 

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