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Kraften finns på den lokala nivån! 

I årets första nummer av medlemstidningen  

XINGEN. tittar vi närmare på vår bas — de 

lokala utvecklingsgrupperna här i Gävleborg!  

Några av dessa grupper kommer till tals i 

detta nummer. 

Nästa nummer av XINGEN. planeras komma 
ut under kvartal två då vi tittar på kommun-
nivån inom Hela Sveriges organisation. 

Kom gärna med förslag på egna artiklar. 

Vill du vara med? Skicka in ditt bidrag till:  

xingen@helasverige.se 

Glöm inte skriva ditt namn och                        

telefonnummer så vi enkelt kan nå dig. 

Hit kan du också vända dig med synpunkter på  
XINGEN. eller om du tycker vi ska ta upp något 
särskilt i medlemstidningen. 

Mycket nöje med läsningen! 

Foto omslag, Helena Näslund. 

Foto sid 2, privat. 
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Förankrad i Med och 
Motvind (FIMM) 
Projektet bistår enskilda eller grupper i allt vad vindkraft innebär, oav-

sett om man är för eller mot. Vidare sprida de erfarenheter och upp-

levelser som kommer fram, inte minst till övriga beslutsfattare och 

myndigheter.  

Fortsättningsprojektet genomförs bland annat tillsammans med vår 

riksorganisation för spridning i hela landet. 

Nu med en fin egen logga! 

 
Projektledare Jenny Breslin 
telefon: 070-6006796, epost: vindkraft.gavleborg@helasverige.se 

Den lokala kraften! 
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva baseras på och  
utgår från de lokala grupperna. 
Flera tusen grupper är medlemmar i Hela Sverige ska leva, allt från samhällsföreningar och byalag till hem-
bygds- och idrottsföreningar. Samtliga arbetar de med utveckling av den egna bygden, även om verksamhet-
erna skiljer sig åt.  

Grupperna är i sin tur anslutna till de 24 länsavdelningar som finns landet över. Här i Gävleborg är det Hela 
Sverige ska leva X-ing som samlar länets lokala grupper. Länsavdelningarna ger stöd och rådgivning till grup-
perna i sina respektive områden. De samordnar även och driver gemensamma frågor samt håller kontakt 
med myndigheter och organisationer på regionnivå.  

XINGEN. vill spegla en del av bredden i den verksamhet som finns bland våra grupper. Därför låter vi här 
några av dessa få presentera sin verksamhet på kommande sidor. Vissa har även angett funderingar som de 
vill lyfta till X-ing. 

 

Ett antal lokala grupper nominerades till Årets X-ing år 2022. Några av grupperna får på kommande 
nio sidor utrymme att beskriva sina huvudsakliga aktiviteter. 

mailto:vindkraft.gavleborg@helasverige.se
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Arbrå Hemslöjdsförening 
Arbrå Hemslöjdsförenings lokaler finns i Vallsta. I byns tätort, som ligger i Bollnäs kommun, bor 268 invånare (2020). I 
lokalen finns en vävstuga som är öppen för allmänheten, samt den enda hemslöjdsbutiken i Gävleborgs län. Förening-
en startades 1908 och har 250 medlemmar. 

Föreningen har kursverksamhet, öppna slöjdkvällar, slöjdrundor 
med besök hemma hos slöjdare och offentliga intervjuer med slöj-
dare för att skapa intresse för olika typer av hantverk. Verksam-
heten bedrivs i den egna fastigheten, som från början var Fräls-
ningsarméns hus.  

Föreningen köpte 
fastigheten i de-
cember 1976 av 
Bollnäs kommun. 
Den tillgänglig-
hetsanpassades 
2022 med medel 
från Arvsfonden, 
lokala företagare 
och privatperso-
ner. 
Integration, jäm-
likhet, hållbarhet 
och mångfald är 
viktigt för att nå 
ett hållbarare 
samhälle. För individen kan det betyda att omsätta kreativa idéer i 
praktisk handling och att själv kunna påverka sin närmiljö och 
samtid. Den kunskapen skapar självförtroende och bidrar till ge-
nerationsöverskridande gemenskap.  

Hemslöjdsfrågorna ska bidra till en mer hållbar och inkluderande 
värld. Föreningen vill skapa nya mötesplatser för inspiration och 
utveckling av slöjd och hantverk för breddat deltagande och grup-
per som vi annars inte når ut till. 

Medskick till X-ing 
Detta tycker jag svarar på hur Hela Sverige ska leva: Integration, 
jämlikhet, hållbarhet och 
mångfald är viktigt för att 
nå ett hållbarare samhälle. 
För individen kan det betyda 
att omsätta kreativa idéer i 
praktisk handling. Att själv 

kunna påverka sin närmiljö och samtid. 
Den kunskapen skapar självförtroende 
och bidrar till generationsöverskri-
dande gemenskap. 
Arbrå hemslöjdsförening 
Gun Hedlund 

Läs mer: 
https://hemslojden.org/forening/arbra
-hemslojdsforening/ 

Foton på hantverksföremål ovan och nedan samt 
på entréfasaden till höger, Gunnel Emberg. 

Interiör från vävstugan till vänster,  
foto Gun Hedlund.  
Föremålen till höger,  
foto Catharina Ingvarsson. 

https://hemslojden.org/forening/arbra-hemslojdsforening/
https://hemslojden.org/forening/arbra-hemslojdsforening/
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Dellenbanans Vänner  
Föreningen verkar främst i Dellenbygden, men har 

också intresse för – och medlemmar från Ljusdals 
kommun, från Forsabygden och Hudiksvall. Vår ’bygd’ 
består således av de båda kommunerna där lokalbe-
folkningen skulle vara betjänt av järnvägstrafik på 
Dellenbanan. 

Vi underhåller 54 km järnväg, vilket är ett ansvarsfullt 
och resurskrävande uppdrag å Trafikverkets vägnar 
men utan ersättning. Vi utvecklar besöksplats Delsbo 
station med sommarverksamhet såsom dressinuthyr-
ning, tågturer, kafé-bistro, evenemang för unga och 
gamla samt den internationellt uppmärksammade 
tekniktävlingen Delsbo Electric. Föreningen samver-
kar med flera föreningar i Dellenbygden. Med bidrag 

från Lions Club-Hudiksvall anpassar vi dressiner för rullstolsbundna kommande säsong. Genom vårt fastighetsbolag 
Dellenbanan AB fortsätter vi investera i stationsfastigheten i Delsbo. 

Föreningens vision handlar om modern, snabb och fre-
kvent reguljär trafik för passagerare samt godstrafik före-
trädesvis nattetid, på Dellenbanan mellan stambanan/
Ljusdal och ostkustbanan/Hudiksvall. Vi inväntar vettiga, 
klimatvänliga beslut i kommuner och region, och upprätt-
håller olika verksamheter, huvudsakligen sommartid och 
främst dressinuthyrning. Vidare har vi tagit initiativ till att 
starta ett nätverk för ”Sveriges Dressinuthyrare” med 18 
deltagare och även kontakt med norska dressinuthyrare. 
Kafédelen i stationshuset har en ny arrendator med planer 
på öppethållande även vintertid. I samverkan mellan bist-
ron och vår förening, planeras evenemang i magasinet 
med föredrag, utställningar och musik. Vi vill gärna sam-
verka med föreningar i Ljusdals kommun. 

Vår förening har visst samröre med Delsbo Byaråd som i sin 
tur jobbar med lokal utvecklingsplan. Vi medverkar också i 
BID-Delsbo samt även i BID-Näsviken eftersom järnvägen 
löper genom Näsviken centrum. 

Medskick till X-ing 

(i) Vi uppskattar ert arbete inom X-ing Gävleborg för att 
stärka våra bygder! (ii) Skulle X-ing kunna initiera en 
ekonomisk förening för stöd till föreningslivet med ex-
empelvis redovisningstjänst som annars är mycket kost-
sam eller också betungar ideell kraft med kassörsupp-
drag? 

Dellenbanans Vänner 

Läs mer: www.dellenbanan.se  

Vår vision: X-trafik vid Delsbo station (fotomontage: Lars Gustafsson). 

Rälsbusstur 2018. Foto Dellenbanans Vänner. 

Eximus, vinnande rälsfordon från Högskolan Dalarna som varit med 
i Delsbo Electric i flera år och i olika varianter och registrerats i Gu-
inness World Records. Foto Helsingelind Fotografi. 

Folkdräktsklädda på dressin på Dellenbanan. Foto Helsingelind 
Fotografi. 

http://www.dellenbanan.se
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Hur ser bygden ut? 

Orter i Hamrångebygden är Axmar, Bergby, Hagsta, Hamrångefjärden, Katrineholm, Norrsundet, Totra och Vittersjö/
Råhällan. 

Vilken verksamhet har föreningen idag? 
Föreningen, Hamrångegruppen, är en ideell förening med säte i 
Hamrångebygden. Den är religiöst och partipolitiskt obunden 
med syfte att verka för Hamrångebygdens utveckling och att 
verka som en remissinstans för de politiska beslut som berör 
bygden. 

Hamrångegruppen registrerades 2008-12-08 som en ideell 
förening. Innan dess fanns Hamrångegruppen som ett begrepp, 
bestående av en en samling lokala entusiaster. 

Hamrångegruppen har tre organ: 

Styrelse – Består av åtta ledamöter som väljs vid årsmötet. 

Råd – Består av 13 ledamöter som väljs vid årsmötet. 

Månadsmöte – Offentligt möte, ofta med ett tema och/eller en 
föreläsare.  

På Månadsmötet får alla Hamrångebor komma med förslag som 
kan gynna bygden. 

Tycker mötet det är ett bra förslag, skickas det vidare till Rådet. 
Där viktas/prioriteras förslaget och man tittar på ekonomin. Ser 
det bra ut så skickas det vidare, efter ev kompletteringar, till 
Styrgruppen i Kommunen för beslut.  

 

Sedan år 2017 till idag (februari 2023) har 119 st projekt 
genomförts i bygden, genom Landbygdssatsningen. 

Vad vill vi med föreningen i framtiden? 

För att kunna genomföra vår vision har vi prioriterat 
följande områden 

- Vi vill verka för att utveckla infrastrukturen inom 
bygden 

- Vi vill utveckla bygdens vikänsla 

- Vi vill utveckla boendet i bygden 

- Vi vill utveckla bygdens ungdomssatsningar 

- Vi vill utveckla entreprenörskapet i bygden 

- Vi vill utveckla turismen inom bygden 

Vi jobbar med LUP – Lokal Utvecklingsplan 

Hamrångegruppens vision och sammansättning av 
arbetsgrupper grundar sig på den LUP som är framtagen i december 2018. 
 
Hamrångegruppen 

Läs mer: hamrange.se 

Några ledamöter i Styrelse och Råd, foto privat. 

Hamrångebybygdens   
egen flagga. 

Karta över Hamrångebygden. 

Föreningen Hamrångegruppen 

https://hamrange.se/
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Hedesunda tillhör idag Gävle kommun, men var tidigare en egen kommundel i södra Gästrikland. 

Orten är en typisk jordbruksbygd med bördig jordbruksmark norr om Dalälven. Dalälven är som en stor sjö med sina 
olika fjärdar som uppströms gränsar mot både Dalarnas, Västmanlands och Uppsala och län. 

Fram till 1950-60 talet fanns över 250 större och mindre jordbruk som ex. levererade mjölk till socknens mejeri. Idag 
finns bara en stor mjölkleverantör!                                                                                                                                     

Under senare år har industrisamhället utvecklats och ett antal större och mindre företag har utvecklats i positiv rikt-
ning. Många familjer får sin försörjning genom 
dessa företag men också många pendlar till cen-
tralorten Gävle. 

Hedesunda hembygdsförenings främsta uppgift 
är att bevara och underhålla de gamla tradition-
er som funnits i socknen så att framtida gene-
rationer kan uppskatta dess historia. För att 
kunna utveckla framtiden är det mycket viktigt 
att känna till och bygga på sin historia.                                                                                    
Hembygdsrörelsen är en del av det levande 
samhället som skapar broar mellan det för-
gångna, nutiden och framtiden. 

Vi har glädjen att konstatera att vi är den 
största hembygdsföreningen i Gävleborgs län.    

Många medlemmar bor idag utanför He-
desunda men känner gemenskap genom vår 
hemsida och medlemstidningen Rovbladet.  

Dessutom är vårt midsommarfirande en stor 
hemvändarhelg där vi kan ha 1 000–1 200 besö-
kare.                                                                                                                        

Hedesunda hembygdsförening deltager i det 
viktiga arbetet med den lokala utvecklingspla-
nen LUP. 

Hedesunda hembygdsförening 
Gunnar Hållén 

Läs mer: www.hembygd.se/hedesunda 

 

Mars 2023 

Hedesunda Hembygdsförening 

Vi har även skoldagar när elever fån Hedesunda skola 
besöker oss under två dagar och hembygdsgården 
delas upp i fem stationer. Och vi berättar om bland 
annat kolningen, brödbak, gamla skolsalen m.m.   
Mycket uppskattat för såväl elever som för oss 
"Hembygdare". Foto Gunnar Hållén.  

Bilder från hembygdsföreningens midsommarfiranden! 
Det är många unga familjer som deltar i det tradition-
ella firandet. Foton Gunnar Hållén.  

http://www.hembygd.se/hedesunda


8 

 
Mars 2023 

Naturhjältarnas 4H-klubb är en social förening för barn och unga i företagsrika Järbo i 
Sandvikens kommun. Strax norr om Järbo ligger turistorten Kungsberget, Järbo har 
goda förutsättningar att utvecklas som serviceort. 

Naturhjältarnas 4H håller till på Björkmurens 4H-gård, en mötesplats för ortens barn 
och ungdomar, samt barnfamiljer. 

4H har som motto att lära genom att göra och en 4H-anda med välgrundade syften och 
värderingar genomsyrar hela verksamheten. 4H praktiserar demokrati för unga och 
unga lär sig att ta ansvar, organisera, genomföra och utvärdera. Många ungdomar har 
sitt första sommarjobb på gården och får med sig en mycket bra erfarenhet ut i arbetsli-
vet. 

Björkmuren 4H-gård skänktes till kommunen på 1980-talet för friluftsliv och förenings-
liv. Naturhjältarnas 4H-klubb arrenderar fastigheten och driver 4H-gården. På gården 
bor det hästar, kaniner, får, getter, vaktlar, marsvin och katter. 4H värnar om att bevara 
svenska lantraser och flera av djuren är stambokförda. På 4H gården finns aktiviteter 
för alla åldrar och verksamheten bred-

das per förfrågan av medlemmar som en egen speciell skogsridskola. 
Lägerverksamheten är störst på sommaren med bl.a. ridläger, djurlä-
ger, teaterläger, snickarläger, wild kids läger, skrivarläger och annat. 

I år drivs ett projekt på 4H gården som fokuserar på att öppna upp 
mer för allmänheten. Den är redan nu öppet flera dagar i veckan med 
tex. öppen gård där besökare får bekanta sig med djuren, prova på 
ridning, äta våfflor, fika eller grilla korv. Gården har fina lekmöjligheter 
med hinderbana, käpphäst terrängbana och trollstig. En ny hjältestig 
är på gång där barn får lära sig om svenska träd och vad de kan hitta i 

skogen. Där finns även en läro-
stig om allemansrätten och en 
vattnets kretsloppsbana för de 
yngre. Ungdomar kan komma 
till gården för after school akti-
viteter och små barn kan 
komma med föräldrar till bar-
nens gård under dagtid. 

Naturhjältarnas 4H-klubb är 
aktiva inom Sandvikens kom-
muns Spira satsning, och certi-
fierar just nu ledarna inom den 
lokala utvecklingsstrategin. 

Framtidsplanerna för 4H-gården innefattar en utökad verksamhet för turism och stugor för enkelt boende på gården. 
Fastigheten ligger i ett naturskönt område med cykel och 
vandringsleder så det är attraktivt att besöka och bo för tu-
rister. 

Järbo har ingen lokal utvecklingsplan, endast en ortanalys 
och översiktsplan. 

Naturhjältarnas  

4H-klubb 
Petra Smyth 

Läs mer:  

www.4h.se/naturhjaltarna 

Naturhjältarnas 4H-klubb Björkmuren 

Foton från 4H-klubbens verksamheter, privat. 

http://www.4h.se/naturhjaltarna
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Kilafors biografförening har funnits se-
dan 1991 och bildades utifrån att vi var 
några som tyckte att orten behövde en 
kulturell samlingslokal. Den gamla bio-
grafteatern hade stor potential och före-
ningen bildades i början av 90-talet.  
Föreningens verksamhet har ett tydligt 
fokus att arbeta för bygdens framtid och 
utveckling. Bland annat är vi aktiva i att 
få till stånd en bra gång- och cykelväg till 
vårt fina kommunala bad, och för att åter 
få ett bemannat bibliotek till vår kom-
mundel. Vi var också delaktiga i kampen 
för att få behålla vårt fina badhus. 

Vår största verksamhet är som biograf. Vi 
visar film 2 till 5 gånger per vecka bero-
ende på säsong, alltid med tanke på att 
visa något för alla oberoende ålder, ge-
nus, etnicitet och intresse. En utmaning 
som vi alltid diskuterar på våra månatliga 
filmmöten då vi bestämmer filmutbudet 
för kommande veckor.  

Vårt största fokus är barn och unga och vi har nyligen gått med i nätverket ”Barnbiograferna” som ger ytterligare inspiration för att 
ge barn en fin filmupplevelse. Ett exempel är att vi visade filmen Babblarna och före filmen fick barnen chans till lek och pyssel i 
mingelsalongerna.  

Vi har ett fint samarbete med Kilafors Fritids-
gård som visar filmer som de valt en gång i må-

naden – fredagsfilmer BioNio/Young Cinema, 
med stöd av Våra gårdar som är den riksför-
ening som vi tillhör. En filmgrupp tar fram mer 
udda filmer som annars inte skulle nå biopubli-
ken, typ biokontrast. Vi har också nyligen börjat 
visa opera live från Metropolitan, efter långva-
riga påtryckningar från kommunens operain-
tresserade publik. 

Två andra föreningar har sin hemvist i bion. 
Kilafors teaterförening har barnteaterverksam-
het i lokalerna och Bildbruket Kilafors har loka-
ler som lämpar sig för bild- och filmskapande.  

Vårt arbete bidrar till att Biografteatern verklig-
en bidrar till ortens välbefinnande och framtids-
tro. En samlingslokal som vår med mycket kul-
turell verksamhet ger sammanhållning på orten 
och bidrar till en positiv utveckling där även 
kommunens politiker kan se att vi är ett sam-
hälle att räkna med. Bion används frekvent som 
samlingslokal också av kommunen och även av 
skolor, företag, föreningsliv och enskilda. Vår aktivitet är uppskattad även utanför vår kommundel, vi får publik till våra evenemang 
från omkringliggande kommuner och till våra operaföreställningar kommer också publik från Gävle. Vår lokal har ett bra läge uti-
från tåg- och bussförbindelser.  

Vi vet att vi är en inspiration till andra småbiografer i landet och vår verksamhet visas ofta upp av kommun och region som ett ex-
empel på hur en ideell verksamhet kan fungera på en mindre ort. Nyligen kom en grupp från kommunen med gäster från Bots-
wana som fick en presentation av vår verksamhet.   

Styrelsen för Kilafors biografförening 
Anita Svantesson 

www.kilaforsbio.se 

 

 

Kilafors biografförening 

Skärmdumpar från presentationsmaterial, interiör ovan, 

 samt övriga föreningar i lokalerna, till höger. 

 

Biografen i kvällsbelysning. Foto Thomas Lothström.     

http://www.kilaforsbio.se
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Långheds bygdeförening har genom sitt 
inbjudande arbetssätt lyckats skapa mö-
ten som ger samverkan mellan alla åld-
rar, bofast, nyinflyttad, företag och före-
ningar vilket är nyckeln till framgång på 
landsbygden. 

I Långhed finns många volontärer som 
hjälps åt och har kul tillsammans oavsett 
om det är städa, måla, bygga marknads-
stånd, vara handledare, grädda kolbul-
lar, diska, baka, koka gröt eller kaffe. 

Det uppskattade sommarcaféet har nu 
utvecklats till öppet varje lördag med 
lunch med besökare från när och fjär-
ran. Detta har varit möjligt att utveckla 
tack vare att kommunen placerat som-
marjobbande skolungdomar i Långhed 
de senaste tre åren. Många familjer be-
söker Hälgeparken som skapats i gott samarbete med idrottsförening, byamännen genom anslag från bidragsgivare. 

Inbjudan till arrangemang avlöser varandra med musik, bakkurser, föreläsningar och studiecirklar med tema kulturarv, 
marknader, mat från världens kök, friskvård, bio, Skaparting etc. 

Föreningen driver projekt som levandegör kulturarven som sprider kunskap, glädje och ger stolthet till deltagare och 
lokalbefolkningen. 

Att mötas med ung-
domar är viktigt och 
under Coronatiden 
så har Långhed rest 
ut till skolorna, pra-
tat kulturarv och låtit 
ungdomar baka 
tunnbröd. I samar-
bete med lärare på 
högstadiet så har 
väldigt många elever 
haft en temadag i 
Långhed. 

För att nå ut med in-
formation om verksamheten till så många som möjligt så skri-
ver de berättande texter som publiceras i lokalpressen till-
sammans med bild och film. Nyhetsbrev skickas månatligen 
ut till alla medlemmar via mail eller skickas per post till de 
som inte har dator. Föreningen är aktiv på sociala medier där 
de lägger upp foto och text om mycket som sker. 

Långheds bygdeförening vill genom sitt arbetsätt inspirera 
andra att engagera människor i alla åldrar, bofast som nyin-
flyttad till samverkan med företag och andra föreningar i 
kommunen. Genom att vara många volontärer skapas en 
stolthet med trivsam atmosfär som leder till landsbygdsut-
veckling. 

Långheds bygdeförening 
Margareta Englund 

Läs mer på: www.langhed.se 

Långheds bygdeförening 

En favoritbild från vår bakugn som vi 
byggde under föregående projekt. Foto 
Peter Hoelstad. 

Den franske bagaren Sebastien Boudet gästar Långhed och 
vi tar honom med att möta skolungdomar i Edsbyn för att 
prata vikten av kulturarv. Foto Margareta Englund. 

Här kommer en bild på oss i Långhed. Från vänster Birgitta Froms Andersson, 
Mayyada Bhlasal och Margareta Englund. Foto Niklas Stagvall. 

http://www.langhed.se
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Norrbo socken har idag ca 600 invånare och ligger i 
Hudiksvalls kommun på näset mellan Södra och 
Norra Dellen.  

Här finns Norrbo Sockenförening vilken har till upp-
gift att bevara samt utveckla bygden. Den verksam-
het som bedrivs idag är att arrangera ett stort Lop-
pis på Folkets hus under juli månad. Det blir en mö-
tesplats samt bra återvinning och inkomst till före-
ningen. Vi har byggt ett uppskattat vindskydd vid 
stranden med grillplats. Under hela sommaren finns 
3 familjevandringar med temat ”Rövare i fäbod-
skog” att gå när det själv passar med tillgång till fina 
badplatser. Under december månad finns 
”Tomterundan” att gå. Vi arrangerar en Kulturföre-
ställning på berget Rövarklitt. Sockenföreningen har 
ett fågeltorn i Hålsjöviken som är välbesökt av fågel-
skådare.  

Den mest aktuella frågan är socknens gatubelysning. 
Vägen kommer att byggas om och de befintliga be-

lysningsstolparna som tillhör byborna kommer att tas ner och ej 
ersättas av Trafikverket. Mycket pengar behövs för att inköpa och 
sätta upp ny belysning. Norrbo Sockenförening kommer att bidra 
med pengar så mycket som är möjligt.  

Just nu har vi startat med LUP-lokal utvecklingsplan men vi saknar 
engagemanget bland de yngre barnfamiljerna inom socknens ut-
veckling.  

Norrbo sockenförening 
Marita Sandberg 

Ytterligare info: fiolmarita@gmail.com  

 

Vintern 2022 startade vi ”GÅILAG” på måndagar. 
Då erbjuder vi en gemensam promenad. Det kan  
även bli sparkturer vilket vi började med på Södra  
Dellen då vädret och underlaget erbjöd det. Vi  
vandrar/sparkar och har matsäck/fika med oss och  
har möjlighet till samtal och umgänge några tim- 
mar. Vi lägger ut inbjudan på Facebook.  
Foton Marita Sandberg. 

Norrbo Sockenförening 

Bild från en av familjevandringarna med en rövare på vandringen upp 
mot berget Rövarklitt. Foto Marita Sandberg. 

mailto:fiolmarita@gmail.com
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Byrådet Åmot 
Åmotsbygden 

Åmot är en tätort och tillhör Ockelbo kommun, och 
gränsar till Hälsingland och Dalarna. Byn ligger cirka 
17 km nordväst om centralorten Ockelbo. Åmotsbyg-
den omfattar idag Åmot, Västerbo, Rönnbacken, Käll-
sjön och Lövtjärn med cirka 390 personer. 

Dagsläget 
I Åmot finns en medlemsägd butik (Tempo) med livs-
medel och övriga dagligvaror som är öppen veckans 
alla dagar. Butiken är "Servicepunkt" med kommunal 
information, fikahörna, kopieringsservice, tillgång till 
internet och paketutlämning. Butiken erbjuder både hämtning av kunder till butiken och hemkörning av varor. Butiken 
är ombud för bl a apotek, post och för Systembolag. Intill butiken finns drivmedelsstation samt ett hotell med restau-
rang. 

Masugnsbadet, Folkparken, Åvallen, Bunges Kapell, bagarstugan och tullkvarnen samt tillgången till lokalerna i För-
eningshuset ger bygden olika former av mötesplatser för verksamheter. 

Den avgiftsfria Kuxatrafiken har flera dagliga turer på vardagar mellan Åmot och Ockelbo tätort. 

Småföretagandet är främst inriktat på jord- och skogsbruk. Offentlig service finns i form av förskola. Ett privat behand-
lingshem startade 2011. 

Byrådet 
En stark demokrati kräver aktiva medborgare. 

Som ett led i strävan ovan bildades Byrådet i Åmot och vi arbetar med att främja byns utveckling. Byrådet har kontakt 
med Ockelbo kommun. 

Byrådet är sammankallande för byns 16 olika föreningar i ett föreningsråd som möts två gånger per år för att diskutera 
gemensamma frågor och samordna de olika föreningarnas verksamheter. 

Under Byrådet ligger en vindkraftfond där medel från vindkraftsbolaget fördelas till betydande projekt för bygden. 

Byrådet hyr den gamla skolan där vi har skapat en samlingsplats och nav för bygden. Den heter i dag Föreningshuset 
och har byggts om till föreningskontor, ett självplockbibliotek, ett gym, ett konferensrum och en träffpunkt med väv-

stolar. Här finns också en matsal med tillagningskök, gymnastik-
hall med dusch och bastu samt en lokal för träarbeten. I för-
eningshuset jobbar en anställd kanslist med bokföring, fakture-
ring mm för ett flertal föreningar. 

Byrådet är och har varit en drivande kraft för att göra det möjlig 
att kunna erbjuda Åmot och kringliggande byars invånare bred-
band. 

Framtiden 
Sen några år tillbaka har vi en LUP som vi nu uppdaterar och kom-

pletterar med en LEA och utifrån det arbetet har vi följande projekt att 
jobba med: ökad inflyttning, ökad service, utveckla företagsamheten, 
bättre förutsättningar för boende, bostäder/tomter samt bättre kom-
munikationer inom bygden. 

Aktuellt just nu är att bevara de vattenspeglar och åar som är ett signum 
för Åmot. 

Medskick till X-ing 
Vi tror att ett rikt föreningsliv är en grundbult för demokrati i vår bygd. 
Med tiden märker vi att viljan att arbete ideellt i föreningar minskar. 
Hur kan vi ändra på den trenden?  

Byrådet Åmot 
Kjell Ljung 
www.amot.nu  

Till vänster tre bilder från Föreningshuset, foto Kjell Ljung. 

 

 

Bild på Bresiljeån, foto Stina Pettersson. 

http://www.amot.nu/
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KORT RAPPORT FRÅN  
STORMÖTE FÖR NORDANSTIG  

Ett stormöte med syftet att skapa dialog mellan civilsamhälle och kommun angående 
Nordanstigs utveckling arrangerades i samverkan mellan X-ing Gävleborg och Nordanstigs 
kommun. 
Onsdag den 22 februari träffades ett 30-tal personer från civilsamhället och kommunens politiker och tjänste-
personer på Bergsjögården i Gnarp. Mötet hade en öppen och positiv stämning. Att det var så många från kom-
munen var uppskattat.  

Olle Persson berättade om organisationen Hela Sverige ska leva och arbetet som genomförs via länsavdelningen 
X-ing Gävleborg. Ola Wigg och Hans-Åke Oxelhöjd föredrog kommunens arbeten och utvecklingsstrategier. 

Med som inspiratör i programmet var Margareta Englund från Långheds bygdeförening, Årets Xing 2022. Hon 
berättade om resan som deras förening gjort och hur man där lyckats uppgradera sina projekt genom god sam-
verkan med kommun och andra aktörer i sin närhet. 

Under mötet arrangerades bikupor där följande frågor ställdes som diskussionsunderlag: 

• Hur kan Kommunen agera för ökad lokal utveckling? 

• Hur kan lokala krafter agera för ökad lokal utveckling? 

De inkomna svaren kunde fördelas i fyra grova grupper: 

• Strategi och mål 

• Stötta, uppmuntra 

• Mötesplatser, föreningsråd, bygderåd eller liknande 

• Marknadsföring, turism 

Generellt sett såg man fram emot fortsatt arbete. En enkel rapport från 
mötet kommer att skickas ut till samtliga på kontaktlistan. Kommunledning 
och X-ing ska träffas för fortsatt planering så att minst en aktivitet till ge-
nomförs under våren. 

Olle Persson och Helena Näslund 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hans-Åke Oxelhöjd  och Ola Wigg medver-
kade från Nordanstigs kommun. 

Margareta Englund från Långhed inspirerade. 

Nordanstigsbor grupparbetar under Olle Perssons ledning. 
Samtliga foton tagna av Helena Näslund. 
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https://www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/aktuella-moten/ 

https://forms.office.com/e/m1SuUnRrbt    

kenneth.noren@helasverige.se  

https://www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/aktuella-moten/
https://forms.office.com/e/m1SuUnRrbt
mailto:kenneth.noren@helasverige.se
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https://forms.office.com/e/m15SuUnRrbt    

https://www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/aktuella-moten/
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GIRA besök i Tyskland 

GIRA projektet mötte skogsdöden! 

Under några dagar i februari var det åter igen dags för 

de sex deltagarländerna i vårt gröna utbyte att träffas, 

denna gång på en folkhögskola i tyska Bad Marienberg.  

Tydligt är att Sverige, Polen, Frankrike, Holland, Grek-

land och Tyskland har stora olikheter i bland annat 

skogsskötsel och allemansrätt, men även likheter då alla 

är starkt påverkade av klimatförändringar och urbanise-

ring.  

I Tyskland är granbarkborrens framfart ett mycket sorg-

ligt visuellt exempel på ett varmare klimat och sårbara 

skogar. Här arbetar man ideellt  i föreningar eller stiftel-

ser för att försöka rädda de små skogspartier som finns 

kvar genom att återplantera traditionella lövträd för 

framtida skogar.  

Vi fick chansen att besöka en köttbonde (Charolias) med 

totalt ca 250 djur på gården som kunde ta upp till fem 

skördar av vall per år och hade lyckan att fortfarande ha 

närmaste slakteri bara några km bort. Att gården själv 

drev gårdsbutik, sommarcafé och öppen lantgård med 

många besökare bidrog med ytterligare ben att stå på 

när inflation och butikskedjornas grossister pressar ner 

priserna på klimatvänligare eko-kött till ett minimum.  

Vi fick också höra om ideell damm- och våtmarksrestau-

rering i praktiken, många lokala utbildningsinsatser och 

hur en tysk yrkesskola inte bara lär ut om återvinning 

och återbruk utan även att anlägger “gröna husväggar” 

som bidrag till både biologisk mångfald och bättre luft-

fuktighet under allt hetare somrar.  

Text och foton av X-ings deltagare  

Jenny Breslin  
styrelsen och vindprojekt  

Sophia Malm 
Österfärnebo Sockens Utvecklingsgrupp 

 

 

Information om problem med skogens tillstånd  
under studiebesöket i Bad Marienberg. 

Europahuset i Bad Marienberg är  
huvudkoordinator  för projektet GIRA. 

Nyfikna kor på den lantgård som deltagarna besökte. 

www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/

projekt/gira-green-initiativ-in-rural-areas 

http://www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/projekt/gira-green-initiativ-in-rural-areas
http://www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/projekt/gira-green-initiativ-in-rural-areas
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Till 

Alla landsbygdsutvecklare 

Gävleborgs län 
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Nu stundar strax Påskhelgen och med förhoppningsvis även 
några dagars extra ledighet för alla er landsbygdsutvecklare. 

Vi i hönsgården hos Mats Leivig, 
han som är med i styrelsen i X-
ing Gävleborg, vill hälsa alla hans 
vänner att vi ligger i för att öka 
äggproduktionen. 

Ha en riktigt  

Glad Påsk 
Hälsar Tuppen 

X-INGLAND  5 Kr 

Fo
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ANSLAGSTAVLAN. 

 

Hela Sverige ska leva i Stockholms län  
ordnar en webbinarieserie 

Från JORD och VATTEN till så mycket mer  
Odlingsformer för ökad självförsörjning,  

gemensamhetsskapande och ökad hållbarhet  
av våra brukade landskap. 

Håll koll på våra sändningar, som spelas in! 
 

www.helasverige.se/stockholmslan  

 

https://www.youtube.com/

 

Landsbygdsveckan 2–7 maj 
Landsbygdsveckan är ett gemensamt ini-

tiativ från SLU, Tillväxtverket och Lands-

bygdsnätverket för att öka kunskapen, 

stärka nätverken och öka engagemanget 

för landsbygdernas utveckling. 

Olika arrangemang äger rum. 

Läs mer på landsbygdsveckan.se 

 

 

 

 

 Urban norm 

Urban norm handlar om hur platser, och därmed de 
människor som bor och verkar på dessa platser, vär-
deras olika. Om man blir medveten om detta kan 
man se hur den urbana normen ständigt är närva-
rande i beslut som fattas från nationell till lokal nivå, 
såväl inom politiken som i medier och människor 
emellan. Läs mer på: 

www.helasverige.se/varasakfragor/urban-norm 

Lokalekonomi och förändringsarbete  
för nyfikna 

Färnebo folkhögskola 15 maj – 18 juni 

Kursen vänder sig både till den som är ideellt enga-
gerad i sin ort, aktiva i samhällsengagerade företag 
eller professionellt verksamma inom lokal utveckl-
ing.    
Kursen ges på distans och på 50% studiefart för 
att den ska vara möjlig att kombinera med arbete 
eller andra studier. Sista anmälningsdag är 24 april. 

Läs mer om kursen här:  
www.lokalekonomifornyfikna.se/distanskurs-med-

start-15-maj  

Mars 2023 

Nytt från Hela Sverige ska leva riks! 
Kansliet har nu dragit i gång en omvärldsbevakning, som publiceras på hemsidan och Facebook 
varje vecka.   

Hela Sverige Ska Leva | Facebook  Klicka på sökfunktionen och skriv in ”omvärldsbevakning”. 

Gå gärna in direkt och läs, kommentera eller dela inläggen. Ju fler vi är som delar ju större blir vår räckvidd och synlig-
het. Jag tror att ni och många andra kan ha glädje av att enkelt kunna ta del av viktiga saker som händer inom lands-
bygdsområdet.  

Du som vill veta mer om hur vi tänkt kan läsa mer här:  

www.helasverige.se/nyheter/ny-omvarldsbevakning-fran-hela-sverige 

Självklart är ni också välkomna att höra av er med tips om sådant ni tycker att vi ska lyfta. Vi har dock bestämt att bara 
dela nyheter som är öppna för alla – alltså inget som finns bakom betalväggar. 

Denna omvärldsbevakning ersätter den spaning som Terese Bengard tidigare haft på sin Facebook, men hon kommer 
fortfarande vara aktiv och dela denna version. 

Klas Fritzon 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 

http://www.helasverige.se/stockholmslan
https://www.youtube.com/@helasverigeskalevastockhol6997
https://landsbygdsveckan.se
http://www.helasverige.se/varasakfragor/urban-norm
http://www.lokalekonomifornyfikna.se/distanskurs-med-start-15-maj
http://www.lokalekonomifornyfikna.se/distanskurs-med-start-15-maj
https://www.facebook.com/HelaSverige
http://www.helasverige.se/nyheter/ny-omvarldsbevakning-fran-hela-sverige
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Våren 2023 Gävleborgs bygdegårdsdistrikt musiker  

Peter ”Puma” Hedlund, nyckelharpa, spelar på 

bygdegårdar i länet 

Turné. Läs mer och boka: 

https://bygdegardarna.se/wp-content/

uploads/2022/10/Gavleborgs-

bygdegardsdistrikt-presenterar-stolt.pdf 

23 mars 2023 

Kl. 11.30 

När storskogen föll – filmvisning i hörsalen 

En rekonstruerad film av Erik Eriksson om skogsar-
betet i gamla tider. Gamla redskap och transporter 
med häst användes. 

Länsmuseet, Gävle 

https://lansmuseetgavleborg.se/evenemang/

nar-storskogen-foll-filmvisning-i-horsalen/ 

24—25 mars 2023 Nya berättelser från stad och land 

Konferens  i Gysinge och Österfärnebo, bland annat 

ihop med Hela Sverige X-ing Gävleborg.   

Färnebo folkhögskola 
Läs mer här: https://farnebo.se/kurser/nya-

berattelser-fran-stad-och-land/  

30 mars—25 maj. 

Kl. 18.30—20.00 

Öka din beredskap – kurs om att odla  

grönsaker i din trädgård.  

Länsstyrelsen, Gävleborg 
www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/

kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2023-

02-17-oka-din-beredskap---kurs-om-att-odla-

gronsaker-i-din-tradgard.html 

31 mars– 

28 oktober 2023   

Yttrandefrihetens gränser 

Utställningen ”Yttrandefrihetens gränser” handlar 

om vikten av att olika röster kommer till tals, men 

också om svårigheter som uppstår när det sker.  

Hälsinglands museum, Hudiksvall 

https://halsinglandsmuseum.se/

utstallningar/2023/yttrandefrihetens-granser/ 

15 april, kl. 10–14 Årsmöte  

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg 

Kilafors biografteater. Kilafors och digitalt 

www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/

aktuella-moten 

PÅ GÅNG. 

Avregistrera XINGEN.  xingen@helasverige.se 

XINGEN.  

Tipsar om några eve-
nemang som äger 
rum under våren i 
vårt län! Se nedan! 

Fo
to

: p
ri

va
t.

 

Mars 2023 

mailto:breslin.loos@hotmail.com
https://www.helasverige.se/gavleborg/
https://www.facebook.com/xinggavleborg/?view_public_for=184238341645285
mailto:xingen@helasverige.se
https://bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2022/10/Gavleborgs-bygdegardsdistrikt-presenterar-stolt.pdf
https://bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2022/10/Gavleborgs-bygdegardsdistrikt-presenterar-stolt.pdf
https://bygdegardarna.se/wp-content/uploads/2022/10/Gavleborgs-bygdegardsdistrikt-presenterar-stolt.pdf
https://lansmuseetgavleborg.se/evenemang/nar-storskogen-foll-filmvisning-i-horsalen/
https://lansmuseetgavleborg.se/evenemang/nar-storskogen-foll-filmvisning-i-horsalen/
https://farnebo.se/kurser/nya-berattelser-fran-stad-och-land/
https://farnebo.se/kurser/nya-berattelser-fran-stad-och-land/
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2023-02-17-oka-din-beredskap---kurs-om-att-odla-gronsaker-i-din-tradgard.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2023-02-17-oka-din-beredskap---kurs-om-att-odla-gronsaker-i-din-tradgard.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2023-02-17-oka-din-beredskap---kurs-om-att-odla-gronsaker-i-din-tradgard.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2023-02-17-oka-din-beredskap---kurs-om-att-odla-gronsaker-i-din-tradgard.html
https://halsinglandsmuseum.se/utstallningar/2023/yttrandefrihetens-granser/
https://halsinglandsmuseum.se/utstallningar/2023/yttrandefrihetens-granser/
http://www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/aktuella-moten
http://www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/aktuella-moten
mailto:xingen@helasverige.se

