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Detta nyhetsbrev inleds lite annorlunda än vanligt. Coronapandemin påverkar allas vår 

vardag. För oss i X-ing, vars verksamhet bygger på möten och aktiviteter där människor 

träffas, har våren varit en tid för omställning. Förvånansvärt mycket går dock att 

genomföra digitalt, men inte allt. Vi är många som ser fram emot att ses igen på riktigt! 

 

En liten reflektion i pandemins tid – åtminstone från min utkikspost i Hälsingland – är 

att landsbygden är vinnaren och har klarat påfrestningarna bättre än städerna och 

tätorterna. Social distansering, ja visst, men hjälp med matinköp, medicininköp och 

andra nödvändigheter sker utan åthävor, egentligen som det alltid har fungerat ”på 

landet”. Dagliga möten och samtal sker på byvägen eller över staketet och ingen ligger 

sjuk utan att hjälp finns.  

 

En lågoddsare är nog, när pandemins effekter utvärderas, att den psykiska ohälsan är 

avsevärt mindre på landsbygden än i den urbana miljön. Sådana insikter borde leda till 

att nedmonteringen av landsbygden, exempelvis skolnedläggningar, neddragning av 

kollektivtrafik mm, upphör då framtiden tillhör landsbygden! 

 

Jag som skriver denna ingress heter Ola Nilsson och varit en del av X-ings styrelse 

sedan 2016. Jag är dryga 60 år, smålänning av börd och numera boende i Njutångers 

Boda söder om Hudiksvall. Är i grunden kulturhistoriker (arkeolog), men har även 

jobbat med strategisk riskhantering (som sådan utvärderat långsiktiga 

försörjningsfrågor). 

  

 

I X-ing är jag bland annat engagerad i skolfrågor, bildandet av kommunbygderåd i våra 

kommuner, samverkan med Hela Sverige ska leva- rörelsen i andra regioner samt 

jämställdhet.  

 

 /Ola Nilsson 

 Njutångers Boda 
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X-ing har beviljats projektpengar av Energimyndigheten för projektet ”I med och 

motvind - en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län”! 

 
I fler och fler bygder i länet byggs och ansöks det om vindkraftsparker. Den lokala 
förankringen ser dock väldigt olika ut, liksom hur mycket kunskap som finns om 
parkerna och de lokala förutsättningarna. 
 
X-ing vill göra skillnad, och kommer från och med i höst att arbeta med brett grepp 
kring allt som berör vindkraftsetableringar genom projektet. 
 
Projektet ska vara en neutral part som främjar faktabaserad information, skapar 
mötesplatser och underlättar dialog mellan alla parter inblandade i länets 
vindkraftsetableringar. Som alltid kommer ökad delaktighet vara en viktig bit i arbetet 
och kommuner, länsstyrelsen, vindkraftsbolag samt övriga aktörer kommer kontaktas 
för varje park.  
 
Redan nu vill vi flagga för att ni som har parker eller har etableringsplaner i närheten 
kommer erbjudas besök, så fundera redan nu på hur X-ing kan hjälpa just er?  
 

Projekttiden är september 2020 till december 2022. 

 

 

Kontaktperson  

Jenny Breslin  

mobil 070 – 600 67 96  

e-post breslin.loos@hotmail.com  
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Årets årsmöte hölls digitalt via Zoom med ett 30-tal deltagare från länet. 

Mötet startades upp med en enkel föreläsning av Teo Härén, författare och inspiratör 

från Älvkarleby.  

Till ordförande för mötet valdes Olle Persson som sekreterare satt Kenneth Norén 

Åmot.   

Årsmötesprotokoll 2020 och Verksamhetsberättelse 2019 hittar du via: 

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/dokument-x-ing-gaevleborg/  

 

Eller via e-post till: 

bm.carlsson@helasverige.se 

 

Styrelsen X-ing Gävleborg 2020 

Jenny Breslin Loos – ordförande 

Olle Persson Lindefallet – ordförande 

Marrika Germer Ockelbo – kassör 

Kenneth Norén Åmot – sekreterare 

Ola Nilsson Njutånger – ledamot 

Thomas Backan Rengsjö – ledamot 

Lisbeth Thyrén Bogården – ledamot 

Mats Leivig Söderhamn – ledamot 

Sven-Gunnar Englund Stråtjära – ledamot 

 

Idag är X-ing glada och stolta när vi ser att nya ledamöter väljs in tillsammans med de 
som redan finns med i styrelsen. Det här känner vi att är ett led i arbetet med 
Förädlingsmackapären och idogt arbete av föreningens valberedning.  
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Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord … men i fallet då Jenny Breslin 

avtackade Kenneth Nyberg, som nu gått i pension, för hans arbete i X-ing Gävleborg 

så fanns det inget stopp på orden. 

För att en liten stund bryta den digitala tillvaron, som vi levt i under våren, samlades 

delar av styrelsen och kansli på Trollharen, Ljusne, för ett arbetsmöte tillsammans med 

en sommarlunch. Här passade X-ing på att säga stort tack till Kenneth som funnits med 

i arbetet och styrelsen sedan början på 2000-talet. Han började då som inadjungerad 

tjänsteman från Sandvikens kommun. 

Mellan åren 2005 till 2015 satt Kenneth som ordförande i föreningen. Hans tid i 

föreningen gav för honom så stort engagemang i bygdefrågor så att han startade en 

egen konsultfirma där han bland annat processlett arbete med framtagande av lokala 

utvecklingsplaner runt om i hela Sverige.  

X-ing jobbar idag i ett brett nätverk av boende på landsbygden, kommuners och 

myndigheters tjänstemän och politiker, andra organisationer och studieförbund. Här 

mobiliseras kraften och man lär av varandra – allt tillsammans med X-ing som 

katalysator. Vi lyfter tillsammans aktuella frågor samt frågor som ingen vågar ta tag i 

men där det finns behov av insatser. Ett arbete som Kenneth varit med och startat och 

som fortsätter idag. 

Tack för allt Kenneth och ta väl hand om 

dig själv, dina hundar och ditt liv  

som pensionär. 

               

 

 

                               

I X-ing är vi mycket glada och tacksamma för        

att Kenneth Nyberg fortsätter finnas med oss        

– nu som ”senior adviser”.   
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I Bygd och Natur 2/220 från Sveriges Hembygdsförbund kan vi läsa om ”Vägar till lokalt 

inflytande”. Ulla Herlitz, aktiv inom Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen, berättar 

om begreppet Första samhällsnivån och det seminarium som X-ing var med och 

arrangerade i Hudiksvall och Svågadalen 5–6 mars i år. 

 

För Hela Sverige ska leva har Ulla Herlitz och Hans Arén tagit fram skriften Första 

Samhällsnivån – Nya kommunala strategier. Du kan ladda ner den från ”Vår digitala 

bokhylla” under ”Vem är du” på  www.helasverige.se alternativt genom att skriva 

Första Samhällsnivån i sökrutan. 

 

På seminariet togs de erfarenheter upp som belyses i skriften kring lokal planering 

(Kosteröarna), Lokal Finansiering (Röstånga) samt lokal demokrati (Svågadalen). Via 

videolänk presenterade Sverker Lindblad (huvudsekreterare) regeringens nya 

kommunutredning: ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”. 

Denna utredning är nu ute på remiss till bland annat samtliga länsbygderåd inom Hela 

Sverige ska leva. 

 

a)         b)                                                   c) 

  

Foto Erik Bick 
a) Deltagarna var djupt engagerade. 
b) Sverker Lindblad – fanns med via videolänk. 
c) Ann-Marie Rosvall, ordförande Svågadalsnämnden (ej partipolitisk nämnd). 
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Jag vill tacka X-ing Gävleborg, Studiefrämjandet, ABF och 
Studieförbundet vuxenskolan för samarbetet kring att få 
till webinariet ”Kom igång och odla dina egna grönsaker 
redan i år”. En odlingsserie på tre delar där jag har haft 
förmånen att tillsammans med mina odlarvänner Annika 
Karmhag Olsson, Anders Persson och Torbjörn Alsing få 
dela med oss av odlingstips och tankar om hållbar odling 
för en hållbarare framtid. 
 
Det har känts extra viktigt att få ut denna kunskap och 
att inspirera fler att komma igång och odla sin egen mat 
i dessa Corona-tider.  
 
Webinarieserien byggde på att få lära känna oss odlare 
lite mer var och en för sig och att visa på olika 
möjligheter att odla. Vi ville också ge våra bästa tips till 
att komma igång att odla redan i år, samt lite tankar om 
skörd, förädling och lagring. vi startade även upp 
nätverket ”Hela Hälsingland Odlar” på Facebook för att 
människor på orten ska kunna nätverka och dela 
erfarenheter om odling här i våra växtzoner.  
 
Ett väldigt lyckat koncept som förhoppningsvis kan leda till studiecirklar och mer 
nätverkande framöver om hållbarhetsfrågor och odling.  
 
/ Therese Westlén 
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Nu finns möjlighet till framtagande av Lokalekonomisk analys (LEA) via 

Förädlingsmackapären. Under juni månad har Leader Gästrikebygden och Utveckling 

Hälsingebygden fattat beslut att bevilja inlämnad ändring av projektet – en ändring 

som innebär tillägg av inköp av SCB´s LEA-statistikpaket. Ändringen görs inom 

projektets redan beviljade budgetram.  

 

Projektet Förädlingsmackapären innehåller efter ändring tre delmoment:  

• Genom lokalt engagemang tas det fram en lokal utvecklingsplan (LUP). 

• Genom lokalt engagemang tas fram en lokalekonomisk analys (LEA). 

• Därefter sker uppföljning efter färdig LUP/LEA för att stimulera till fortsatt 

arbete med möjligheter och utvecklingsidéer/utvecklingsområden. 

Arbetet med LEA kommer under projektet FMP att ske fysiskt eller digitalt – helt 

utifrån hur Corona styr vår värld. Ingen vet hur läget runt Covid-19 är under 

hösten/vintern 2020 och våren 2021. 

 

Metoden FMP  

Genom detta steg tar X-ing fram Metoden FMP i sin helhet: LEA + LUP + Uppföljning 

En verktygslåda för lokalt förankrad utveckling. En metodkedja vars syfte och mål är att 

stärka civilsamhällets roll i genomförandet av de Globala målen (Agenda 2030).  

 

Genom att sammanföra LEA och LUP ges det mer framåtsyftande visionsarbetet i LUP 

en faktabaserad bas från LEA. Resultatet blir ett starkt lokalt förankrat dokument som 

utgår från verkligheten, förstärkt av befolkningens mål för sin egen bygds utveckling.  

X-ing står för omvärldsspaning och kommunikation åt båda hållen – både i, till och från 

landsbygderna samt i, till och från kommuner, myndigheter och andra organisationer.  

 

Har din bygd intresse av LEA/LUP = hör av Er till helena.naslund@helasverige.se  
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Det sociala entreprenörskapet i Gävleborgs län och Dalarnas län (GävleDala) har sedan 
2017 fått ett större utrymme i det Regionala utvecklingsarbetet. Man har gjort riktade 
insatser som stärkt arbetet med ett framväxande socialt företagande, social innovation 
och samhällsentreprenörskap. Denna mobilisering utgör en viktig förutsättning för ett 
fortsatt utvecklingsarbete för dessa entreprenörskap i båda regionerna. 
 
Mikrofonden är en viktig aktör för att stimulera denna utveckling bland våra 
medlemmar för tex bildandet av Bygdebolag, men det saknas en mikrofond i 
Gävleborg och Dalarna. Hösten 2020 genomförs därför en förstudie för att identifiera 
behovet och intresset för en regional mikrofond.  
 
Enkät kommer att skickas ut till X-ings medlemmar och andra intresserade som finns 
med i vårt nätverk. Håll ögonen öppna efter den och genom att svara utifrån era behov 
så hjälper ni förstudien att fylla sitt syfte om behov eller inte av mikrofond i vårt län.  
  
Projekt ”Mikrofond Gävledala”. Parallellt med förstudien ansöker Region Dalarna hos 
Tillväxtverket om ett ERUF-projekt (Europeiska Regionala UtvecklingsFonden) för ett 
partnerskap bestående av Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg, Hela Sverige ska leva 
Dalarna, Coompanion Gävleborg, Coompanion Dalarna, Region Gävleborg, Region 
Dalarna. 

Detta projekt vill fokusera på framväxten av socialt entreprenörskap i Dalarna och 
Gävleborg och konkret arbeta med de förutsättningar som behöver komma till stånd 
för att samhällsentreprenörer och sociala företag ska kunna skapa hållbar ekonomisk 
tillväxt, arbetstillfällen och generera samhällsnytta. Samt på den ekonomiskt hållbara 
tillväxten inom socialt entreprenörskap i våra två regioner. 
 
Projektets syfte är att starta Mikrofond Gävledala med en förväntad effekt på lång sikt 
att fler investeringar görs inom den sociala ekonomin och att fler sociala företag 
erhåller investeringskapital genom bland annat banker, Almi Invest och en nystartad 
mikrofond i Dalarna och Gävleborg. Projekttid: 1 jan 2021 – 28 feb 2023. 
Projektomsättning: 3 839 806 kr var av ERUF 47,76 % 
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Notera 24 oktober i din kalender för  

HÖSTKONFERENS med temat ”FINANSIERING”. 

Under dagen håller X-ing även Föreningsmöte. 
 

Lokalekonomisk analys – ett verktyg för lokal utveckling.  

Österfärnebo folkhögskola erbjuder en 10 veckors grundkurs för dig som vill lära dig 
arbeta med lokal utveckling med stöd av lokalekonomisk analys (LEA). 
 
Vill du lära dig använda verktyg för att stärka och nutveckla din ort? Vill du utveckla din 
förmåga att leda och stötta grupper? Då är dett kursen för dig! Kursen är 

studiemedelsberättigad. Ansökan senast 23 augusti. Kunskap är makt 😊 
https://farnebo.se/verktyg-for-lokal-utveckling/ 

Från och med 22 september byter X-ing Gävleborg  

e-postadresser – mer information kommer i augusti. 
 

Ta väl hand om varandra i sommar! 
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