
N Y H E T S B R E V  -  N R  1  -  2 0 1 3

 W W W . H E L A S V E R I G E . S E / G O T E B O R G S R E G I O N E N 

Snart är 

våren här ! 

KALLELSE: 

Årsmöte 
i Göteborgsregionens Länsbygderåd

DAG: Tisdag 19 mars
PLATS: Blå huset, Sollebrunn

TID: 18.30-19.30
Programpunkt från Framtidsveckan i Alingsås:

✦ Tillväxtens slut - Omställningens tid 
Björn Forsberg, författare och forskare, berättar om sin 
högaktuella bok Omställningens tid. Tillväxtepoken är över. Efter 
150 år av ekonomisk tillväxt sätter brist på olja och andra viktiga 
naturresurser stopp.

TID: kl 19.30
Årsmöte

Dagordning:

✦ Prisutdelning, årets utvecklingsgrupp: Team Tollered
✦ Årsmöteshandlingar
✦ Namnbyte till ”Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen”
✦ Stimulanspengar / utvecklingspengar, kriterier

Missa inte:

18-24 mars
Framtidsveckan i Alingsås
Läs mer:
http://framtidsveckan.se

5 april
Lokalekonomidagen i Herrljunga 
Läs mer: 
http://www.lokalekonomidagarna.se

13-14 april 
Landsbygd 2.0. Utbildning Styrsö 
Läs mer: http://www.helasverige.se

19 april 
Årsmöte i Göteborgsregionens 
Länsbygderåd, i Sollebrunn
Läs mer:
http://helasverige.se/goteborgsregionen

15 maj
Konferensen MELLANLANDA i 
Dalsland, tema: Hållbar bygd - 
ett steg på vägen Läs mer: 
http://mellanlanda.se

24-26 maj
Hammarkullekarnevalen 
Läs mer: http://www.karneval.se
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MELLANLANDA* 
arrangeras av de fyra 
länsbygderåden i 
Västra Götaland 
mellan varje 
Landsbygdsriksdag. 

Årets värdar är 
Länsbygderådet 
Fyrbodal. 

TID: 15 maj vid 
Kroppefjälls Hotell 
och SPA, i Dals 
Rostock, Melleruds 
kommun i Dalsland.

Konferenstema: 
Hållbar bygd - ett 

steg på vägen!

PROGRAMPUNKTER

• Sammanhållna fm-sessioner utgående från temat med utblick från bland annat Regering, Västra 
götalands- regionen, EU, Länsstyrelsen, Fyrbodals kommunalförbund och lokalt.

• Tre separata eftermiddagsprogram

1. Omställning i landsbygdsperspektiv med inriktning på livsmedel och mijö i ett brett perspektiv, 
andra energikällor med inriktning på bla solenergi.

2. Företagande/boende på landsbygden. Finansiering, regelverk och transporter.
3. Fibernät på landsbygden, erfarenheter och framåtblick. 

! ! ! ! ! !       

! ! ! ! ! !         Läs mer: http://mellanlanda.se

* Namnet Mellanlanda användes vid den första konferensen i Skaraborg och syftar även till tranorna som mellanlandar i 
Skaraborg på sin väg till olika häckningsplatser runtom i Sverige.

http://mellanlanda.se
http://mellanlanda.se
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Framtidsveckan är en modell för mobilisering av organisationer, företag, föreningar, privatpersoner, kommunen, kyrkor och 
nätverk kring en hållbar omställning där alla känner att de är delaktiga. Nya kontaktytor skapas, människor kommer samman 
och får upp ögonen för varandras verksamheter och många vill vara med!

Vårt samhälle står idag inför tre stora utmaningar. För det första en Ekologisk utmaning, mest uppmärksammad via 
klimatfrågan. För det andra en Energiutmaning då vi passerat oljetoppen och redan har förbrukat den mesta av den billiga och 
lättillgängliga oljan. Slutligen har vi också en Ekonomisk utmaning där vi måste hantera ett ekonomiskt system som kräver 
ekonomisk tillväxt för att inte drabbas av problem som till exempel utbredd arbetslöshet och social oro. Vi kan inte välja att, 
som hittills, hantera en av dessa utmaningar åt gången utan måste se dem som en helhet och agera därefter.

Syftet med Framtidsveckan är att skapa mötesplatser där dessa utmaningar lyfts upp, synliggörs och samtalas om samtidigt 
som vi vill visa på positiva lokala exempel som kan vara en del av lösningen. Omställningsrörelsen utgår ifrån de tre 
utmaningarna vi står inför. De ses inte som skilda från varandra och genom att vi synliggör kopplingen mellan energi, miljö 
och ekonomi så har vi märkt att vi får med fler aktörer nu under satsningen på Framtidsveckan, säger Ylva Lundin från 
Omställning Alingsås.

Studiefrämjandet tillsammans med Omställning Alingsås driver i år och nästa ett projekt för att nå ut med Framtidsveckan 
runt om i hela Alingsås kommun. - Vi vill öka medvetenheten och visa på de resurser som finns i vårt närområde genom att 
lyfta positiva lokala exempel av hållbarhetsarbete, berättar Karin Gustavsson från Studiefrämjande, en av initiativtagarna till 
Framtidsveckan i Alingsås.

Det finns goda förutsättningar med stödstrukturer hos Studiefrämjandet för att arbeta med Framtidsveckan, t ex resurspersoner 
och hemsida. Att som studieförbund vara med i detta arbete känns självklart och oerhört viktigt. Detta är en del av 
folkbildningsarbetet idag och jag tror att det kommer att bli ännu viktigare, kanske t o m avgörande, att organisera sig för att 
möta de utmaningar som vi står inför. Vi behöver förändra något nu om våra barn ska kunna leva i en framtid under liknande 
förutsättningar som vi gör idag. Och med gemensamma krafter tror jag att vi når längre och lyckas bättre, säger Karin. 

Framtidsveckan är ett brett samarbetsprojekt med många lokala aktörer som på eget initiativ ordnar arrangemang för 
allmänheten - samtliga med fokus på hållbarhet och omställning. Omställningen av samhället har två dimensioner. En yttre 
som handlar om hur vi bygger hus, transporterar oss och vilken mat vi äter. Men en fokusering på yttre förändringar har sina 
begränsningar eftersom det är i det inre som vi hittar såväl motstånd som drivkraft till förändring.

- Många känner att de skulle vilja förändra hur de lever men det är svårt eftersom det finns så mycket som lockar i vårt 
moderna samhälle. Det räcker med att gå till sig själv. Det blir knappast några förändringar i hur vi lever om vi inte även 
funderar över vad vi verkligen värderar i livet. Vad är det vi lägger våra resurser på? Vad är det vi uppmuntrar hos oss själva 
och hos andra? Hur ska vi arbeta för att stärka värderingar som gynnar hållbarhet, funderar Ylva Lundin från Omställning 
Alingsås.

I programmet under v 12 finns 89 st programpunkter i hela Alingsås kommun med fokus på en hållbar omställning. 
Programmet kommer att finnas med som en bilaga till Alingsås Kuriren under v 9 men finns även på www.framtidsveckan.se. 
I arbetet som det innebär att ansvara för programmet och spridning av information har sociala medier spelat en stor roll, säger 
Ylva Lundin. Så ni hittar oss även på Facebook! www.facebook.com/FramtidsveckaniAlingsas

Framtidsveckan har sitt ursprung i Söderhamn där den första gången genomfördes 2009 på initiativ av Anders Persson och 
Studiefrämjandet. Sedan dess har den arrangerats i Örebro, Gävleborg, Skellefteå, Sundsvall-Timrå, Småland och på Värmdö. 
Intresset för Framtidsveckor växer i hela landet.

Under Framtidsveckan finns programpunkter som passar alla och vår förhoppning är att alla ska känna sig välkomna att delta. 
I arbetet med att ställa om samhället är alla viktiga. Vi ses!

Ylva Lundin, Omställning Alingsås               Karin Gustavsson, Studiefrämjandet

                                                    

http://www.framtidsveckan.se
http://www.framtidsveckan.se
http://www.facebook.com/FramtidsveckaniAlingsas
http://www.facebook.com/FramtidsveckaniAlingsas


Vad händer i Töllsjö, Eggvena, Larv-Längjum och Uddebo? Inom social 
ekonomi och lokal utveckling finns ett stort engagemang i regionen. Initiativ 
tas till många nödvändiga, spännande och utvecklande idéer och projekt. Nya 
sätt att finansiera verksamheter och skaffa finansiella muskler har dykt upp. 
På konferensen berättar föreningar, bolag och företag om hur de mobiliserar 
kapital som finns i bygden. Experter, forskare och bankfolk förklarar varför 
och hur. Att sätta fart på det lokala kapitalet är ett smart och hållbart sätt 
att finansiera till exempel serviceprojekt och andra idéer, och få inflytande 
över både utveckling och ekonomi.

Lokalekonomidagarna är en årligen återkommande nationell arena för kunskap, 
erfarenhet och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning. Ett gyllene till-
fälle att vässa egna idéer, få inspiration och knyta kontakter som kan få bygden att 
blomstra. 
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Lokalekonomidagarna 2013 genomförs nu för första gången regionalt på fyra platser i landet och 
avslutas i juni med en nordisk konferens i Åre på temat Living Local Economies under Nordiska 
Ministerrådets ministermöte om Landsbygdsutveckling. www.livinglocaleconomies.nu



>ĂŶĚƐďǇŐĚ�Ϯ͘Ϭ�ćƌ�ĞŶ�ŵƂƚĞƐŵĞƚŽĚ�ĨƂƌ�ĂƩ�ƵŶĚĞƌůćƩĂ�
ƐĂŵƚĂů�ŵĞůůĂŶ�ŵćŶŶŝƐŬŽƌ�ĨƌĊŶ�ŽůŝŬĂ�ŐĞŶĞƌĂƟŽŶĞƌ͘ �
DƂƚĞƚ�ŚĂŶĚůĂƌ�Žŵ�ĂƩ�ƐƚĂƌƚĂ�ĞŶ�ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐ͗�
ĚĞƚ�ŬĂŶ�ǀĂƌĂ�ĂƩ�ƐƚćůůĂ�Žŵ�Ɵůů�ĞƩ�ŵĞƌ�ŚĊůůďĂƌƚ�ƐĂŵŚćůůĞ͕�
ƵƚǀĞĐŬůĂ�ƐĞƌǀŝĐĞŶ�ĞůůĞƌ�ŶĊŐŽƚ�ŚĞůƚ�ĂŶŶĂƚ�ƐŽŵ�ćƌ�ĂŬƚƵĞůůƚ�
ƉĊ�ŽƌƚĞŶ͘�DƂƚĞƚ�ůĞĚƐ�Ăǀ�ĞŶ�ƉƌŽĐĞƐƐůĞĚĂƌĞ�ƐŽŵ�ƐĞƌ�Ɵůů�
ĂƩ�ĂůůĂ�ƉĊ�ŵƂƚĞƚ�ĚĞůƚĂƌ�ŝ�ƉƌŽĐĞƐƐĞŶ�ŽĐŚ�ćƌ�ŵĞĚ�ŽĐŚ�
ĨŽƌŵĂƌ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƚ͘�/�WƌŽĐĞƐƐůĞĚĂƌƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�>ĂŶĚƐ-
ďǇŐĚ�Ϯ͘Ϭ�ĮŶŶƐ�ŶƵ�ŵƂũůŝŐŚĞƚ�ĨƂƌ�ĚŝŐ�ĂƩ�ďůŝ�ĞŶ�ĨƵůůłćĚƌĂĚ�
ƉƌŽĐĞƐƐůĞĚĂƌĞ�ŽĐŚ�ůĞĚĂ�>ĂŶĚƐďǇŐĚ�Ϯ͘Ϭ�ŝ�ƐŬĂƌƉƚ�ůćŐĞ͘

Programmet består av tre steg:  
grundutbildning, praktik och uppföljning.

Grundutbildningen�ƐŬĞƌ�ŚĞůŐĞŶ�ϭϯͲϭϰ�ĂƉƌŝů�ƉĊ�
^ƚ�KůĂǀƐŐĊƌĚĞŶ�ƉĊ�^ƚǇƌƐƂ͕�ŝ�'ƂƚĞďŽƌŐƐ�ƐƂĚƌĂ�
ƐŬćƌŐĊƌĚ͘�WĊ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ�ĨĊƌ�ĚƵ�ƚƌćŶĂ�ĚŝŶ�
ƉƌŽĐĞƐƐůĞĚĂƌŬŽŵƉĞƚĞŶƐ�ŽĐŚ�ƐĂŵůĂ�ƉĊ�ĚŝŐ�ǀĞƌŬ-
ƚǇŐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ŚĂŶƚĞƌĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶĞƌ�ƐŽŵ�ŬĂŶ�ƵƉƉƐƚĊ�
ŝ�ƐŬĂƌƉƚ�ůćŐĞ͘�

Praktiken ďĞƐƚĊƌ�Ăǀ�ĂƩ�ĚƵ�ŐĞŶŽŵĨƂƌ�ŵŝŶƐƚ�ƚƌĞ�
ƐŬĂƌƉĂ�ůćŐĞŶ�ŵĞůůĂŶ�ŐƌƵŶĚƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶ�ŽĐŚ�
ƵƉƉĨƂůũŶŝŶŐƐƚƌćīĞŶ͘�^ŬĂƌƉƚ�ůćŐĞ�ŝŶŶĞďćƌ�ĂƩ�ĚƵ�
ůĞĚĞƌ�ŵƂƚĞŶ�ŝ�ůŽŬĂůĂ�ŐƌƵƉƉĞƌ�ŝ�sćƐƚƐǀĞƌŝŐĞ�Žŵ�
ćŵŶĞŶ�ƐŽŵ�ćƌ�ĂŬƚƵĞůůĂ�ĨƂƌ�ĚĞŵ͕�ŵĞĚ�ƐƚƂĚ�ĨƌĊŶ�
ĞƌĨĂƌŶĂ�ƉƌŽĐĞƐƐůĞĚĂƌĞ͘�WƌĂŬƟŬĞŶ�ćƌ�ĚĞŶ�ǀŝŬƟ-
ŐĂƐƚĞ�ĚĞůĞŶ�Ăǀ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͕�ĚĞƚ�ćƌ�ƉĊ�ĚĞŶ�ĚƵ�
ĨĊƌ�ĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚ�Ăǀ�ĂƩ�ƉƌŽĐĞƐƐůĞĚĂ�ŝ�ƐŬĂƌƉƚ�ůćŐĞ͘�
�Ƶ�ĂŶƐǀĂƌĂƌ�ĨƂƌ�ĂƩ�ŚŝƩĂ�ĚĞƐƐĂ�ƐŬĂƌƉĂ�ůćŐĞŶ͕�
ŵĞŶ�ĨĊƌ�ƐƚƂĚ�ŽĐŚ�ŚũćůƉ�ĨƌĊŶ�ĂƌƌĂŶŐƂƌĞƌŶĂ�Ăǀ�
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͘�

Uppföljning.��ĞŶ�ϳͲϴ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ĂǀƐůƵƚĂƐ�ƉƌŽ-
ŐƌĂŵŵĞƚ�ŵĞĚ�ĞŶ�ŶĂƟŽŶĞůů�ŶćƚǀĞƌŬƐƚƌćī�ĨƂƌ�
ĂůůĂ�ƉƌŽŐƌĂŵĚĞůƚĂŐĂƌĞ�Ěćƌ�ǀŝ�ĚĞůĂƌ�ĞƌĨĂƌĞŶŚĞ-
ƚĞƌ�Ăǀ�ƉƌĂŬƟŬĞŶ͕�ƵƚǀĞĐŬůĂƌ�ŵĞƚŽĚĞŶ�>ĂŶĚƐ-
ďǇŐĚ�Ϯ͘Ϭ�ŽĐŚ�ĨĊƌ�ǀĞƌŬƚǇŐ�ĨƂƌ�ĂƩ�ĨŽƌƚƐćƩĂ͘�

Vem kan söka?
WƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�ǀćŶĚĞƌ�ƐŝŐ�Ɵůů�ĚŝŐ�ŵĞůůĂŶ�ϭϴͲϮϱ͘��Ƶ�ćƌ�ŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚ�
Ăǀ�ĂƩ�ĂƌďĞƚĂ�ŵĞĚ�ĨƂƌćŶĚƌŝŶŐ�ůŽŬĂůƚ͕�ƐĂŵƚ�ŚĂƌ�ǀŝƐƐ�ĨƂƌĞŶŝŶŐƐǀĂŶĂ�
ĞůůĞƌ�ĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚ�ĨƌĊŶ�ĂƩ�ĚƌŝǀĂ�ĞŶ�ŝĚĠ͘��ŝŶ�ĂŵďŝƟŽŶ�ćƌ�ĂƩ�ďůŝ�ďƌĂ�
ƉĊ�ĂƩ�ůĞĚĂ�ŐƌƵƉƉĞƌ�ŝ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƌ�ŽĐŚ�ĂƩ�ůǇŌĂ�ĂŶĚƌĂ�ŵćŶŶŝƐŬŽƌ͘ �

Antagning
ϭϱ�ƉĞƌƐŽŶĞƌ�ĨƌĊŶ�ƌĞŐŝŽŶĞŶ�ĂŶƚĂƐ͘�sŝĚ�ŇĞƌ�ĂŶƐƂŬĂŶĚĞ�ćŶ�ƉůĂƚƐĞƌ�
ŐƂƌ�ǀŝ�ĞƩ�ƵƌǀĂů�ďĂƐĞƌĂƚ�ƉĊ�ĚŝŶĂ�ĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĞƌ�ŽĐŚ�ĚŝŶĂ�ĂŵďŝƟŽ-
ŶĞƌ�ŵĞĚ�ĂƩ�ŐĊ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚ͘

Ekonomi
WƌŽŐƌĂŵŵĞƚ�ćƌ�ŚĞůƚ�ŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝƩ�ĨƂƌ�ĚĞůƚĂŐĂƌŶĂ͘�WĊ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐ-
ƚƌćīĞŶ�ƐĂŵƚ�ŶćƚǀĞƌŬƐƚƌćīĞŶ�ĨĊƌ�ĚƵ�ŬŽƐƚ͕�ůŽŐŝ�ƐĂŵƚ�ƌĞƐĞĞƌƐćƩ-
ŶŝŶŐ͘��Ƶ�ĨĊƌ�ćǀĞŶ�ƌĞƐĞĞƌƐćƩŶŝŶŐ�н�ĞƌƐćƩŶŝŶŐ�ĨƂƌ�ĚĞ�ƐŬĂƌƉĂ�ůćŐĞŶ�
ĚƵ�ŐĞŶŽŵĨƂƌ͘

Ansök och läs mer på:
ǁǁǁ͘ŚĞůĂƐǀĞƌŝŐĞ͘ƐĞ�

Ansök senast 22 mars! 

�Ƶ�ŵĞĚĚĞůĂƐ�ƐĞŶĂƐƚ�Ϯϳ�ŵĂƌƐ�Žŵ�ĚƵ�ďůŝǀŝƚ�ĂŶƚĂŐĞŶ�ŽĐŚ�ĨĊƌ�ĚĊ�
ŽĐŬƐĊ�ƉƌĂŬƟƐŬ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Žŵ�ĚĞŶ�ŬŽŵŵĂŶĚĞ�ƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐͲ
ŚĞůŐĞŶ͘�

Kontakt
:ŽƐĞĮŶ�,ĞĞĚ 
ϬϳϬ�ϲϵϰ�ϭϳ�ϳϭ 
ũŽƐĞĮŶ͘ŚĞĞĚΛŚĞůĂƐǀĞƌŝŐĞ͘ƐĞ 
ǁǁǁ͘ŚĞůĂƐǀĞƌŝŐĞ͘ƐĞ

Västsverige

PROCESSLEDARPROGRAMMET

Landsbygd 2.0

1

2

3
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En levande landsbygd 

i Göteborgsregionen !

TELEFON: 0708 40 54 82 

E-POST: goteborgsregionen@helasverige.se

BREV: Bottna Glossbovägen 69, 465 93 NossebroÄr du också en eldsjäl?  Vill du jobba med oss? 
Kontakta vår ordförande: Holger Andersson

mailto:goteborgsregionen@helasverige.se
mailto:goteborgsregionen@helasverige.se

