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Kallelse till ÅRSMÖTE. 
onsdag 21 mars kl 18.00 
Plats:                                                        ekokafé, alingsås 

http://www.nolbygards.se 

DAGORDNING:
• PrisUTDELNING -  årets utvecklingsgrupp #Sjövik2020
• Årsmöteshandlingar

Välkomna!

#Sjövik2020 fungerar som en plattform för dialog med företrädare för ortens samtliga föreningar. Nätverket bildades 
2015. Uppdraget är att stämma av kommande aktiviteter, söka samordningseffekter och jobba gemensamt mot politiker. 
Syftet är att fram till 2020 gemensamt driva ett antal prioriterade projekt i mål för Sjöviks bästa.

Nätverket #SJÖVIK2020 har hittills varit med och bidragit till:

• GÅNG- OCH CYKELVÄG (säkerhet, binder ihop de två ”tätorterna” Östad och Sjövik, affär blir mer tillgänglig) 
• Klar vår 2018.
• MULTIARENA (konstgräs, fotboll, handboll, basket, tennis, bandy, ishockey) Klar vår 2018.
• STIGS ÄNG (30 hyreslägenheter) Inflyttning januari 2018.
• PARKERING (10 platser vid Lokalen) Klar vår 2018.
• INTEGRATION (välkomnande av nyanlända) Pågående, bland annat genom öppet hus.
• TRÄFFPUNKT SJÖVIK (gym, skapanderum, tv-spelsrum, pingis, teater, café) Pågående. 

Delfinansierat. http://www.lerumstidning.se/2018/02/sjovikslokalen-byggs-ut/
• BOHLINS PARK (scen, lekytor, grillplats, belysning, café/kiosk, informationstavla, 

soffor, bänkar, planteringar) Pågående. Plan framtagen. Förhoppningsvis klart 2019.
• VÄLKOMMEN-SKYLTAR (vid infarter, fyra stycken)
• HÄLSORUNDOR (en kort, en längre, med info)
• YTTERLIGARE BYGGNATION (fler projekt på gång)
• PARKERING KOMMUNAL BADPLATS (senast 2020)
• PARKERING SKOLA/IDROTTSPLATS (senast 2020)
• BEFOLKNINGSTILLVÄXT (viktigt för kommunikation, skola, handel, villapriser och idrottsförening)

REDAKTÖR: Mette Waldrop
E-POST: goteborgsregionen@helasverige.se

årsmöte
21 mars



VILKEN ÄR SVERIGES GRYMMASTE HÅLA?

Bor du i Sveriges grymmaste håla? Nu delas 
ut för andra gången pris till den absolut 
grymmaste hålan i hela landet! 

Ofta när man hör folk snacka om småorter och bygder 
som ”hålor” så sägs det i negativ bemärkelse. Byn jämförs 
med storstaden på ett sätt som är helt orättvist och som 
bara förstärker storstadsnormen ännu mer.

Nu utmanar vi det här tänket och vänder på begreppet 
håla. Våra byar och hemorter är fantastiska i sin egen rätt. 
Nu vill vi uppmana dig som är ung att nominera din bygd 
till utmärkelsen Sveriges Grymmaste Håla. Den absolut 
bästa, mysigaste, lugnaste, rivigaste, vackraste, mest 
fantastiska hålan som finns – den vill vi höra om.

NOMINERA SENAST DEN 31 MARS!

DU HAR CHANS ATT VINNA 5 000 KRONOR OCH TVÅ 
BILJETTER TILL LANDSBYGDSRIKSDAGEN 18-20 MAJ 

Vem kan nominera?
Du som är 25 år eller yngre.

Hur nominerar jag?
Du fyller i formuläret senast den 31 mars på länken: 
goo.gl/q5tW3U

Landsbygdsfrågorna är hetare än på många år och 
Landsbygdsriksdagen 2018 blir ett viktigt inslag detta 
valår. Landsbygdsriksdagen är evenemanget där vi från 
hela Sverige möts, utformar förslag till landsbygdspolitik, 
byter idéer och erfarenheter och har trevligt tillsammans. 
Landsbygdsriksdagen bjuder på ett program bestående 
av föreläsningar, seminarier och inspirationsresor. 
Landsbygdsriksdagen bjuder 2018 på en politisk debatt 
med riksdagens partier representerade.

Fredag 18 MAJ
Västernorrland erbjuder inspirationsresor där man får ta 
del av goda exempel på lokal utveckling. Dagen tillbringas 
tillsammans med lokala guider som visar upp sina bygder. 

Lördag 19 MAJ
Dagen inleds med invigning och efterföljs av inspirerande 
och aktuella föreläsningar. Efter lunch är det fokus på 
valåret 2018 och en debatt mellan alla riksdagspartier. 
Därefter valbara seminarier. Mingel, bankettmiddag och 
dans avslutar dagen.

Söndag 20 MAJ
Ett spännande program där man lyfter aktuella, 
intressanta och inspirerande frågor som rör hela Sverige.

www.landsbygdsriksdagen.se
Vi har möjlighet att bevilja ekonomiskt stöd till ett 
begränsat antal lokala utvecklingsgrupper för att 

möjliggöra deltagande i Landsbygdsriksdagen. 
Ansök om stimulanspengar med epost till:
goteborgsregionen@helasverige.se

Max 5000 kr / utvecklingsgrupp.



GRÄV DÄR DU STÅR 
HITTA DEN FÖRSTA SAMHÄLLSNIVÅN 

#hållbarhet  #lea  #lokalekonomi
VAD?
Kan vi tillsammans beskriva nyttan av en bygds/orts arbe-
te och hitta utvecklingsbara idéer? Har vi tillgång till bra 
modeller för lokal demokrati och planering - och kan vi 
bli ännu mer kraftfulla i vår målbild? Det är frågor som vi 
ställer oss i jakten på den första samhällsnivån och framför 
allt på vägen till det hållbara samhället. 
HUR?
Genom att vara intresserade av allas unika utgångsläge kan 
vi tillsammans ta processerna ett steg längre. Den lokaleko-
nomiska analysen är ett verktyg som visar på vad medvetna 
val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sys-
selsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv.

I de lokala utvecklingsgrupperna finns ett stort engagemang 
för ”bygdens bästa” och ett brett kontaktnät ut i närsam-
hället - aktiva personer med många ’järn i elden’ som också 
besitter olika kompetenser. Trots det kan det vara svårt att 
få gehör för sina idéer om lokal hållbar utveckling. Vi tror 
på en första samhällsnivå där medborgarna har inflytande 
och möjlighet delta i lokal förvaltning och utveckling. Läs 
mer om den första samhällsnivån på forstanivan.se

KARTLÄGGNING
Statistik
Lokal bytesbalans
Lokala resurser
Klimatpåverkan och livsstil

ANALYS och VISION

HJÄRNSTORMA IDÉER
KOLLA MOT GRÖN CHECKLISTA
LOKAL HANDLINGSPLAN

GÖR EN GRÖN LEA
- LOKAL EKONOMISK ANALYS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

LEA – GRÖN LOKAL EKONOMISK ANALYS
Att göra en lokalekonomisk analys, en ”LEA”, är en spän-
nande resa för att lära känna sin hembygd och dess utveck-
lingsmöjligheter. Hembygden, platsen där vi bor, kan fin-
nas såväl i byn, skärgården, landsbygden, glesbygden som i 
staden i vårt avlånga land.

I stora drag resulterar den lokalekonomiska analysen i en 
beskrivning av lokalsamhället och dess resurser, en lokal 
bytesbalans och en analys av lokala resurser, klimatpåver-
kan och livstil som testats mot en grön checklista. 

Kartläggningen visar lokala resurser som kan nyttjas och 
bytesbalansen vilka varor och tjänster som kan produce-
ras för lokal konsumtion. Smarta och hållbara ideér ska 
stärka och utveckla den lokala ekonomin, det vill säga i 
förlängningen skapa nya jobb, företag eller verksamheter. 
Allt detta; kartläggningen, bytesbalansen samt de väl un-
derbyggda idéerna om utveckling av den lokala ekonomin 
samlas slutligen i en rapport. Det blir en lokal handlings-
plan för områdets hållbara utveckling!

Arbetet med en lokal ekonomisk analys är en mobilise-
rande process som i sig kan vara lika viktig som resultatet. 
Ofta görs arbetet som ett projekt eller i studiecirkelform 
av intresserade personer från lokalsamhället. Det kan vara 
en samhällsförening som tar initiativet och vanligt är ock-
så att ha en lokal projektledare med tid och resurser för 
att förbereda mötena, ta fram statistik och underlag samt 
sammanställa och dokumentera kartläggningen, analysen 
och idéerna och slutligen skriva rapporten, den lokala 
handlingsplanen.

Många samhällsföreningar har under årens lopp gjort lo-
kalekonomiska analyser som en del i det lokala utveck-
lingsarbetet. Det har resulterat i intressanta idéer om lokal 
sysselsättning, infrastruktur och organisering som stärker 
den lokala ekonomin. 

Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen 
samarbetar med LAB1901  - lokala möten

Under våren bjuder vi in till kommunvisa uppstartsmö-
ten i Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga med målet 
att hitta lokala samarbetspartners i orterna längs med 
vägen mellan östra Göteborg och Nossebro inför en kom-
mande projektansökan. Vi dyker ner i din ort och i dess 
unika förutsättningar, i det gemensamma du delar med 
grannorter och även de mer tematiska sådana. Du som är 
intresserad kan vara privatperson, företagare förenings-
medlem eller kommunanställd - eller i vilken form du än 
är engagerad i lokal utveckling. Håll utkik om datum på 
forstanivan.se
1 LAB190 handlar om att utveckla många mil storstadsnära 
landsbygd längs med väg 190 mellan Göteborg och Nossebro. 
http://www.vastarvet.se/lab190

Det gröna LEA-verktyget (Obs! version 2017!) 
och lokala LEA-rapporter 

finns som en fri resurs på friametoder.se



www.helasverige.se/goteborgsregionen       (0707 32 99 77       *goteborgsregionen@helasverige.se
Våra kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Kommun Ledamot Telefon
Alingsås Holger Andersson, ordförande 0708 40 54 82
Tjörn Bert Olsson, vice ordförande 0705 93 79 64
Härryda Mette Waldrop, kassör/webb 0708 30 31 50
Göteborg Ulla Herlitz 0703 62 82 34
Ale Leif Andersson 0708 33 82 36
Lerum Maria Jerenvik 0705 47 38 37

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN

Metodbok om Nätverk-Aktivitet-Delaktighet NAD
Vad är NAD? 
En metod för hur man 
inom etableringsplaner 
kan skapa hälsofrämjande, 
språkfrämjande och 
nätverksbyggande 
föreningsaktiviteter för 
nyanlända. Genom att 
komma ut i föreningslivet 
kan nyanlända stärka sina 
sociala nätverk, öva svenska 
språket och förbättra sin 
hälsa.

Metodboken har producerats av NÄTVERKET - 
Idéburen sektor Skåne och är en summering av snart sju 
års arbete med att utveckla metoden från ett pilotprojekt 
i Kristianstadtrakten till en omfattande verksamhet som 
drivs i partnerskap på många håll i Skåne. Boken är både 
en exposé över händelseförloppet och en introduktion 
till själva metoden och riktar sig till alla som har ett 
intresse av att arbeta tillsammans med idéburen sektor 
som ett verktyg för att hjälpa människor i etablering att 
inkluderas i samhället.

LADDA NER METODBOKEN HÄR:
http://natverket.org/wp-content/uploads/Metodboken-
Pdf-enkla-sidor-180212.pdf

två BOKTIPS!
Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa
En tankeväckare för politiker, 
ledande tjänstepersoner och 
företrädare för civilsamhället. 

Boken är skriven av Jan Linde 
och illustrerad av Malin Biller. 
Deras idé är att om samhället 
verkligen erkänner de 
idéburna organisationernas 
roll för hälsan så kommer 
det att leda till att skillnader 
i hälsa kan utjämnas. 
De ser möjligheter 
till samverkan med i första hand barn- 
och ungdomsorganisationer, studieförbund och 
pensionärsorganisationer. Det  finns starka aktörer 
att samverka med, t ex idrottsrörelsen. Ofta finns en 
idéburen organisation för varje känt behov. De hyser stor 
tilltro till arbetet i olika former av överenskommelser 
mellan den offentliga och den idéburna sfären.

I boken finns en studieplan som kan ligga till grund för 
fortsatta samtal.

BESTÄLLNING SKICKAS TILL:
anders@lansnykterhetsforbundet.se
inkl. antal böcker, leverans- och fakturaadress


