
Göteborgsregionen
NYHETSBREV NR 1 
mars 2020

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

årsmöte 2020årsmöte 2020
31 mars, kl 1831 mars, kl 18

Plats:Plats:

Åsbräcka bygdegårdÅsbräcka bygdegård

SVÅGADALSNÄMNDEN FÖREBILD!
Hudiksvall 5-6 mars 

”Starkare kommuner” (SOU 2020:8) presenterades 
av Sverker Lindblad, huvudsekreterare i regeringen 
Kommunutredningen. Sedan intressanta diskussioner om 
lokalsamhällens möjlighet att genom delegation samarbeta 
kring olika kommunala uppgifter, som man kan sköta bättre 
på den riktigt lokala nivån. Ett 30-tal deltagare besökte 
också Hudiksvalls kommun och Svågadalsnämnden, 
Sverige enda direktvalda lokala nämnd för 600 invånare, 
utan politiska partier, med delegerade kommunala 
uppgifter, egen budget och platschef! 

kallelse till årsmöte 31/3 
• 18-18.30 Drop in / Mingelfika 
PROGRAM från 18.30
• GRÖN LEA  (Lokalekonomisk analys)
• Björsjöås - ett exempel på platsutveckling
• Pris till årets lokala utvecklingsgrupp ÅSBRÄCKA bygdegårdsförening 

https://bygdegardarna.se/asbracka
• Årsmöte - se dagordning på vår hemsida helasverige.se/goteborgsregionen

Anmälan:  goteborgsregionen@helasverige.se

Vi ser fram emot att få träffa många representanter från våra lokala föreningar. 
Kom gärna två från varje styrelse! 

Läs mer i Den första samhällsnivån 
som finns att ladda ner på vår hemsida. 



www.helasverige.se/goteborgsregionen       facebook.com/helasverigeskalevagoteborgsregionen
(0707 32 99 77       *goteborgsregionen@helasverige.se

Våra kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

En av höjdpunkterna blir lördagens politikersamtal kring 
vallöften, de 75 förslagen för en stärkt landsbygd, men 
också den viktiga framtiden - vad har partiledarna för 
visioner kring landsbygdens framtid? 

FYRA PARTILEDARE KLARA!
Ebba Busch Thor (KD) Ebba kunde inte vara med på 
Landsbygdsriksdagen 2018 i Västernorrland, men var först 
att tacka ja till Jönköping. Vi ser fram emot att höra vad 
Kristdemokraterna har att säga om landsbygdspolitiken 
och framtiden för att hela Sverige ska leva.

Jonas Sjöstedt (V) gör ett av sina sista framträdanden som 
partiledare för Vänsterpartiet på Landsbygdsriksdagen. 
Ett uppdrag han haft sedan 2012. Jonas har tidigare 
deltagit på Landsbygdsriksdagen och är en av Sveriges 
mest erfarna partiledare. Vi ser fram emot att höra vad 
Vänsterpartiet har att säga om landsbygdspolitiken och 
framtiden för att hela Sverige ska leva.

Ulf Kristersson (M) kommer till Landsbygdsriksdagen. 
Han deltog även han på förra Landsbygdsriksdagen, 
men var då ganska nytillträdd partiledare. Nu lite mer 
varm i kläderna, kommer han prata om Moderaternas 
landsbygdspolitik och framtiden för att hela Sverige ska 
leva.

Isabella Lövin (MP) språkrör för Miljöpartiet tillika Miljö- 
och klimatminister samt vice statsminister kommer till 
Landsbygdsriksdagen för första gången. Förra gången det 
begav sig representerades Miljöpartiet av Gustav Fridolin. 
Vi ser fram emot att höra vad Miljöpartiet har att säga om 
landsbygdspolitiken och framtiden för att hela Sverige ska 
leva.

Obs! 
Sista datum för anmälan är 3 april.

https://www.landsbygdsriksdagen.se

GRÖN LOKALEKONOMISK ANALYS
Hur kan LEA hjälpa en ort eller 
ett område att hitta sina 
utvecklings möjligheter?

Grön LEA är ett bra stöd och 
guide för att hitta, definiera och 
utveckla hållbara verksamheter 
och lösningar. Viktigt att tidigt 
även ta hänsyn till de globala 
klimatmålen.

Bergum-Gunnilse Utveckling  
(BGU) var klara med sin 
Gröna LEA i juni 2018 och 
har definierat 5 fokusområden 
för hållbar och klimatsmart 
utveckling.

Ett av de fem fokusområdena är ökad hälsa. BGU 
Utvecklingsgruppen Natur & Friluftsliv ville säkerställa 
att en lägergård som ligger mitt i Vättlefjälls naturreservat 
inte skulle stängas när grundskoleförvaltningen sade upp 
arrendet. Man samlade med crowdfunding in medel för att 
starta ett bolag som tar över och utvecklar gården som en 
bas för en rad natur- och ekoturismupplevelser.

Hör mer om visionen och planen för Björsjöås 
på vårt årsmöte! Erik Bick, BGU, berättar.


