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ÅRETS X-ING 2020 – KÅRBÖLE BYALAG 

 
Glädjen stod högt i tak då Kårböle byalag firade utmärkelsen Årets X-ing 2020  

På Kårböle Byalags diplom ser man att läsa motiveringen: 

Genom små kriser och stora katastrofer – i Kårböle tar man hand om varandra och vänder 
prövningar till gemenskap, kraft och utveckling. Med fokus på sin egenhet och med hjälp av 
sin envishet, sitt stora mod och framtidstro, visar Kårböle prov på 
modernt samhällsbygge för landsbygden. 

Priset delades ut under den digitala Höstkonferensen lördag den 24 oktober 2020. 

STORT GRATTIS till Kårböle Byalag 
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VILKET ENASTÅENDE ÅR DETTA 2020 
HAR VARIT. 
Vi har lärt oss hemestra, lärt oss minska miljöbelastningen genom digitala möten och vi har 
följt såpoperan om nästa inneboende i Vita Huset. Ja man kan skämta om det men faktum är 
att det var länge sedan vi blivit så påverkade av yttre faktorer som detta år. 

Folkrörelsen har drabbats genom att folk inte är i ”rörelse” som vanligt. Traditionella 
arrangemang genomförs inte och årsmöten skjut på framtiden. Det sas i våras ”Vi ställer inte 
in – vi ställer om!”. Och det har vi gjort! Hela Sverige ska levas årsmöte liksom X-ings var 
digitala. Det gick riktigt bra! X-ings höstkonferens med föreningsmöte var en heldag digitalt. 
Det fungerade fint – fast inte med samma närhetskänsla som ett riktigt möte, där vi kan 
krama om varandra och slänga käft under en diskussion. 

Tittar vi framåt kommer extra ansträngningar skapa Corona-säkra aktiviteter. 
Förädlingsmackapären ska inte bli lidande trots pandemins något segare process-arbete. Vi 
har ansökt om att få fortsätta hela 2021. Vårt nya projekt ”I Med och Motvind” där Jenny 
(75%) och Helena (50%) är anställda, är mycket efterfrågat hos vindkraftsaktörer och lokala 
bygder. Där väntar många viktiga Corona-säkrade möten. Landsbygdsriksdagen, vår rörelses 
stora event vart annat år, är flyttat från 2020 till 2022. 

Vi samarbetar med andra länsbygderåd/länsavdelningar. Gruppen Halva Sverige består av de 
fem norrlandslänen. I gruppen Mitt-regionerna är vi åtta län i ett brett bälte från Stockholm 
till Värmland. Båda grupperna planerar för fördjupat sam-arbete. Senast skrev Halva Sverige 
en debattartikel för dagspressen om bredband på landsbygden. 

Vi hälsar vår nye medarbetare Lisbeth Thyrén från Vallsta, välkommen. Som administratör 
finns hon på kontoret i Bollnäs. Tillsammans med Bo-Martin på kontoret i Sandviken, servar 
de både medlemmar och styrelsen. En styrelse som kommer att presenteras lite närmare 
framöver. Det är ett kraftfullt, positivt och hungrigt gäng med en sällan skådad 
kompetensbredd. 

Vi har alltså redan ”Ställt om”. X-ing vill gärna hjälpa er andra att också ställa om till de nya 
förhållandena som vi nu hamnat i. Hör av er så går vi stärkta framåt tillsammans. 

Väl mött i lokal utveckling 

Olle Persson Jenny Breslin 
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”ATT VARA DELAKTIG I FÖRENINGSLIVET 

ÄR EN AV DE STÖRSTA KÄRLEKARNA”. 
Orden yttrade en gammal man för många år sedan då han berättade om sitt mångåriga 

arbete i en liten hembygdsförening. Han menade att kärleken bestod i att man av egen vilja, 

utan krav på ersättning driver en fråga i gemenskap med andra. Han gav sin tid – frivilligt.  

Den gamla mannen finns inte längre kvar bland oss, det gör däremot hans tankesätt, och 

under vecka 49 uppmärksammas det ideella engagemanget stort.  

Under veckan kan du delta i tre mycket intressanta seminarier: 

Tisdag 1 december Civilsamhällets innovationskraft 

Torsdag 3 december  Engagemang i och efter kris 

Fredag 4 december Det demokratiska utrymmet efter krisen 

 

Allt sker coronasäkert online.  

 

Klicka in på länken här nedan, läs mera och anmäl dig till ett eller flera seminarier. 

https://malmo.volontarbyran.org/artiklar/fira-det-ideella-engagemanget-under-

frivilligveckan-2020 

 

 

 

https://malmo.volontarbyran.org/artiklar/fira-det-ideella-engagemanget-under-frivilligveckan-2020
https://malmo.volontarbyran.org/artiklar/fira-det-ideella-engagemanget-under-frivilligveckan-2020
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GIRA - Green Initiativ in Rural Areas. 
Länsbygderådet X-ing Gävleborg och Europahuset Gävleborg ingår tillsammans med fem 
andra länder i Europa (Nederländerna, Frankrike, Grekland, Tyskland och Polen) i projektet 
GIRA som startade i september 2020. Projektägare är Tyskland. Finansiär är Erasmus+. 

I Sverige har vi med representanter från Trönöbygdens ekonomiska förening, Österfärnebo sockens 
utvecklingsgrupp och Gläntan kursgård i Mållångsta, Alfta, samt X-ings egna vindkraftsprojekt "I med 
och motvind" som tillsammans med Europahuset bildar projektgruppen GIRA-Sweden. 

Syfte: Samarbete kring landsbygdsutveckling i Europa under begreppet “Green Initiativs in rural 
Areas”. Utbyte av erfarenheter och kunskap för att utveckla gröna initiativ. 

Målen med projektet är att: 

• utveckla nyskapande metoder för miljö/klimatinsatser i glesbygd/landsbygd 
• att genom projektet sprida erfarenheter om olika typer av insatser ute i Europa 
• utarbeta en digital grön handbok med konkreta exempel från alla delaktiga länder 
• öka social gemenskap och förbättra levnadsvillkor i glesbygd/landsbygd 

Tanken är att transnationella seminarier ska ge inspiration till deltagarna att utveckla nya insatser i 
sina egna aktiviteter på miljöområdet, till exempel småskaliga energialternativ och för att skapa 
aktivt engagemang i byar/mindre samhällen på landsbygden.  
Träffarna anordnas i alla sex länder med fyra deltagare från varje partner.  
 
Från Gävleborg kommer de fyra deltagande organisationerna att skicka varsin deltagare på de 
transnationella träffarna. Utöver dessa kommer Europahuset Gävleborg att delta med en person då 
de har projektansvaret. 
 
Arbetet i Gävleborg  
Projektgruppen hade ett första möte i Skog den 20 oktober där projektet presenterades. Utöver det 
transnationella erfarenhetsutbytet och kunskapsinhämtandet mellan alla deltagande länder så är 
tanken att medverkande Gävleborgsorganisationer också själva ska försöka göra olika insatser för 
miljö- och klimatfrågor. Det kan handla om mycket små insatser av praktisk karaktär till större 
insatser i samverkan med andra organisationer och offentliga organ. Alla får ta fundera över och 
ansvara för vad som kan vara lämpligt, både att utveckla något vidare eller starta upp något nytt.  
 
Läget just nu 
På grund av Covid-19 har det första transnationella mötet inte ägt rum än. Styrgruppen (de sex 
partnerländerna) ska på ett digitalt möte i december bestämma hur projektet tas vidare med de 
transnationella träffarna kommande år.  
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FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN. 
 

LEA och LUP via digitala träffar 

I det läge vi är där pandemin sprider sig så är det inte möjligt att träffas fysiskt 

och fortsätta arbeta med lokalekonomisk analys och lokal utvecklingsplan i 

grupp så som vi är vana vid att arbeta. 

Att ta tillfället i akt och slutföra framtagning av dokumenten LEA och LUP via 

digitala träffar ger er alla möjligheten att stå startklara för verkstad och att 

exempelvis ha färdiga projektansökningar gjorda när samhället öppnar upp 

igen. 

Att mötas digitalt är ett bra alternativ när annat inte är möjligt. Hjälp till att 

testa Zoom finns att få via X-ing. 

 

Låna Zoom via X-ing 

X-ing Gävleborg har licens till det digitala mötesverktyget Zoom. Den får lånas 

utan kostnad av grupper som tar fram lokalekonomisk analys och lokal 

utvecklingsplan via Förädlingsmackapären. 

 

Efterlysning 

Projektet efterlyser fler bygder i Gästrikland som skulle kunna vara intresserad 

av att arbeta med lokalekonomisk analys och lokal utvecklingsplan.  

Ring 070-281 42 92 för mer information. 
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NYTT PROJEKT: I MED OCH MOTVIND. 
 
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.  
 
Bakgrunden till projektet är att 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.   
 
Energimyndigheten har beviljat projektpengar för att X-ing under två år ska kunna finnas 
som en neutral resurs. Vi vill bland annat skapa mötesforum med Er, vindprojektören, 
kommunen, lokala företag utifrån behov, ta 
fram fakta, erbjuda diskussionsstöd eller bara vara någon att bolla saker med.   
 
Vi vet att det här är ett område med risk för konflikter mellan olika intressen och att man 
kan se vindkraft som ett hot eller en möjlighet. Men vi tror på landsbygdernas möjlighet att 
skapa de bästa förutsättningarna bara man får chansen.  
 
Målet med projektet är att bygden ska ha så mycket fakta och delaktighet som möjligt i det 
som berör närmiljön -som vanligt med bygdens bästa lokala utveckling som mål!  
 
Hör av er till oss för fysisk eller digital Coronasäker träff kring era unika behov!    
 
Projektledare Jenny Breslin: vindkraft.gavleborg@helasverige.se 070-600 67 96   
  
  

mailto:vindkraft.gavleborg@helasverige.se
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HÖSTKONFERENS 24 OKOTOBER 2020 
 

Årets höstkonferens genomfördes digitalt lördag den 24 oktober. Temat var 
”från lokal utvecklingidé till projekt” vilket grundade sig i de lokala 
utvecklingsplaner och lokalekonomiska analyser som tagits fram i länet under 
de senaste åren genom projektet Förädlingsmackapären. 

Utifrån devisen ”projekt är som att 

flyga” fanns Arvsfonden genom Lisa 

Ericsson, Leader Gästrikebygden LLU 

genom Therese Sundberg och Utveckling 

Hälsingebygden genom Ylva Olofsson 

med i programmet.  

Leader, som är ett gemenskapsinitiativ 

för landsbygdens utveckling, är ett EU-

initiativ för att utveckla landsbygden 

inom EU. Genom arbetet med lokalt ledd 

utveckling får vi ett demokratiskt sätt att 

arbeta med ekonomiska medel. Det här sker i ett trepartnerskap där den offentliga sektorn, 

ideella sektorn och den privata sektorn tillsammans beslutar om och genomför projekt.  

Länets två leaderområden samverkar stort och har mycket gemensamt fast man jobbar 

utifrån egna strategier. Våra leaderverksamheter har stor erfarenhet och kompetens och 

välkomnar varmt att man ringer och bollar sina idéer med dem. 

Arvsfonden fanns på plats och genom Lisa Ericsson fick deltagarna lära om att samhällsdelar 

som vi idag tar för självklara faktiskt har startat som projekt hos arvsfonden. Exempel på 

detta är: barnbidrag, studiemedel, permobilen och färdtjänst. 

Att ha målgruppen delaktig före, under och efter projektet är a och o för att beviljas 

projektstöd, lokalstöd eller anläggningsstöd hos Arvsfonden. Då man hos Arvsfonden 

förvaltar sju miljarder kronor så kan det finnas all anledning för oss att se över vår idébox för 

eventuellt genomförande.  

Under programmet fick man även information kring Metoden FMP som vuxit fram under 

Förädlingsmackapären. Representanter från Stråtjära, Kårböle, Järbo och Österfärnebo 

berättade om deras resa runt lokal utvecklingsplan och lokalekonomisk analys. 

Hur går man vidare och söker finansiering när man har en idé som man vill förverkliga? Ett 

digitalt projekttorg arrangerades där det fanns tillfälle att träffa samtliga medverkande i 

programmet i enskilda rum. Samt förstärkning i ytterligare två rum med kunskap och 

erfarenhet av projektskrivning genom Stefan Barenfeld och Olle Persson. 

Dagen avslutades med att vi alla, via en film, fick följa med till Kårböle och hylla Årets X-ing 

2020 – Kårböle Byalag. 
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HEJ ALLA HELA SVERIGE SKA LEVA-

VÄNNER I GÄVLEBORG! 
Här kommer lite information från Kårböle byalag, Årets x-ing. 

Kårböle är en liten by i det naturtäta nordvästra Hälsingland i Ljusdals kommuns utmarker. 

Vi är cirka 100 personer bofasta i byn.  

Det finns ju alltid en framtidstro och hopp om förbättringar i alla möjliga avseenden, men 

för vår del fick tron och förhoppningarna en struktur när vi med hjälp av X-ing fick hjälp 

med att göra en Lokal Utvecklingsplan, LUP.  

I arbetet med LUP engagerade sig frivilligt ca 20 bybor och när planen var färdig deltog 

huvuddelen i de arbetsgrupper som bildades för att arbeta med genomförandet.  

Mångt kan göras i byns egen regi med för större projekt fordras samarbete med 

resursstarkare samhällsaktörer. I vårt fall har vi haft, och har, ett mycket gott samarbete 

med Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. Detta samarbete 

växer ju inte fram över en natt utan bygger på flerårigt engagemang från båda sidor. 

Jag tänker inte räkna upp vad vi gjort. Vi har mer att göra och det är viktigt att vara 

medveten om att allt vi har i våra visioner om framtiden inte kan genomföras i närtid. En 

del åtgärder tar tid därför att de är beroende av andra aktörers göranden och låtanden. 

Denna insikt är viktig därför att annars kan arbetet med att förverkliga visionerna upplevas 

som alltför övermäktigt. Det är ett långsiktigt arbete att skapa det bättre samhället. 

Tack X-ing för er ”belöning” av vårt arbete! Roligt och stärkande för framtida arbete! 

Vi är självklart beredda att bidra i andra bygders arbeten med att skapa era bättre 

samhällen.  

Vi bidrar gärna med tips och råd och ni når oss på www.karbole.com 

 

Stellan Fagrell  

Ordförande Kårböle byalag            
 

 

 

                      

************** ************** 
 

 

LANDSBYGDSRIKSDAGEN 

20 – 22 maj 2022 
 

https://landsbygdsriksdagen.se/ 
 

 

http://www.karbole.com/
https://landsbygdsriksdagen.se/
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TID ÄR HÅRDVALUTA. 
 

Covid ligger numera högt upp på listan över ofta använda ord. För många innebär ordet ett 

hinder för att träffas och bygga relationer av olika slag. Det påverkar oss alla på ett eller 

annat sätt och vi hanterar det olika, men om vi tänker efter – är det inte nu vi ska passa på 

att utnyttja tiden? 

 

Tid är egentligen hårdvaluta för oss som arbetar med utvecklingen av vår hembygd. Hur 

många gånger har inte en idé, som kanske till och med var riktigt bra, inte genomförts på 

grund av tidsbrist? 

 

Nu när så många tillställningar strukits ur föreningars programblad påverkas ekonomin och 

många kanske misströstar, men i en förening blir den tillgängliga tiden värdefull eftersom 

den ökar när man tvingas dra ner på verksamheten.  

 

Vi vill därför uppmana er att förvalta tiden. Det är det bästa vi kan göra i dagsläget. Ta vara 

på tiden! 

 

• Boka en tid för att lära er hur man genomför ett Zoom-möte. Läs mer om det på 

nästa sida i nyhetsbladet 

 

• Planera kommande projekt så de ligger klara för start när tillfälle åter ges 

 

• Ta kontakt med andra områden och hör hur de jobbar 

 

• Knyt värdefulla kontakter 
 

• Förkovra er, läs en bok! 

 
 

  

 

Det finns mycket smått och gott i Hela Sverige 

ska levas digitala bokhylla.  

Vår digitala bokhylla. (helasverige.se) 

 

Där hittar vi bland annat denna handbok om 

hur man bildar bygdebolag. 

https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/

Bilda_Bygdebolag_.pdf 

https://helasverige.se/vem-aer-du/lokal-utvecklingsgrupp/vaar-digitala-bokhylla/
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Bilda_Bygdebolag_.pdf
https://helasverige.se/fileadmin/user_upload/Bilda_Bygdebolag_.pdf
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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 allas namn, e-post och telefonnummer. Ange även namnet på er lokala 
utvecklingsgrupp.  
 
Vi återkommer med förslag på lämplig tidpunkt. 
 

 
 

 

Hallå där! Vi vill gärna veta vad ni gör. 

Skriv några rader och låt andra ta del av ert arbete. Låt er insats 

för landsbygden i ert område bli en inspiration för andra. Berätta 

om svårigheter och om lyckokast, sådant som fått er att nästan ge 

upp och vad som fick er att kämpa vidare.  

Vi vill att ni kommer till tals. Vi vill höra er.                                

Vi vill vara er röst utåt. 

Skicka ert material till oss på adressen nedan: 

gavleborg@helasverige.se 

 

************** ************** 
 

mailto:olle.persson@lindefallet.com
mailto:gavleborg@helasverige.se
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LÄSVÄRT. 

 

Sommaren 2018 brann det på många håll i Sverige. Värst drabbat var Gävleborgs län, där 
omkring 10.000 hektar skog eldhärjades. 

Boken handlar om bränderna i Ljusdals kommun, och framför allt kring byn Kårböle där 
författaren, nationalekonomen Stefan de Vylder, har sitt fritidshus. Kårböle blev inklämt 
mellan tre stora bränder, och hela byn evakuerades. 
För att besegra bränderna fordrades de största släckningsinsatser Sverige någonsin 
mobiliserat. Det mest imponerande var civilsamhällets engagemang. Tack vare insatserna 
från det lokala brandvärnet och alla frivilliga kunde Kårböle räddas. 
 
de Vylders bok handlar om kampen mot elden. Boken illustreras med unika bilder som 
tagits av räddningsarbetare under släckningsarbetet. Boken handlar också om 
glesbygdens sårbarhet.  

************** ************** 
 

Det brinner... Rapport från en hotad by. 

 
Themis förlag  
ISBN 9789198396591 
 
 
Boken går att beställa hos din lokala 

bokhandlare 

 
  

Har du en bok du vill tipsa om?  

Sänd in uppgifter om bokens titel, författare, förlag, gärna ISBN-nummer 

samt en kort beskrivning om bokens handling. Har du också en bild på 

boken tar vi gärna emot den. 

Uppgifterna skickar du till X-ingens redaktion på adress  

gavleborg@helasverige.se 

 

mailto:gavleborg@helasverige.se
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DET LACKAR MOT JUL 
 

För var dag som går försöker vi var och en göra det bästa av situationen som råder.                    

Att det inte kommer att bli en vanlig jul kan vi nog vara säkra på. Med lite tur får vi en vit jul 

som lyser upp lite i mörkret.  

 

Tidigare i bladet uppmanade vi er att ta vara på tiden och inte låta den rinna mellan 

fingrarna.  

En som verkligen har tagit vara på tiden är Anders Hellgren som sedan Corona kom skrivit 

och sjungit in tolv visor som finns att lyssna till på Youtube. Anders som är hemmahörande i 

Stockholm har sitt fritidsboende i Nordsjö, Vallsta.  

 

Det är med stor glädje vi nu får lyssna till en helt ny julvisa. Lyssna, njut och tänd ett ljus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qU2I97BeRsM&feature=share&fbclid=IwAR0JMa7wmc

GXNT25aNd6QNeoUJeSH-PeZoHsyAFJrbgnAzLK6Pkee-j424o  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Produktion: Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg 

Bidrag till nyhetsbladet:  gavleborg@helasverige.se                                                               

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

Vill du avregistrera dig från X-ingen: gavleborg@helasverige.se 

 

 
 
En riktigt God Jul och Gott 

Nytt År  
önskar vi er alla! 

 

Ta hand om varandra! 
 
 

Hela Sverige ska leva X-ing 
Gävleborg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qU2I97BeRsM&feature=share&fbclid=IwAR0JMa7wmcGXNT25aNd6QNeoUJeSH-PeZoHsyAFJrbgnAzLK6Pkee-j424o
https://www.youtube.com/watch?v=qU2I97BeRsM&feature=share&fbclid=IwAR0JMa7wmcGXNT25aNd6QNeoUJeSH-PeZoHsyAFJrbgnAzLK6Pkee-j424o
mailto:gavleborg@helasverige.se
https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/
mailto:gavleborg@helasverige.se

