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Vi var kallade till Hela Sverige ska levas höstmöte  
i Teater Bristols lokaler i Sundbyberg. En f.d. 

biograf som nu är hemmaarena för ”Friteatern”.  Höstmötet 
är ett beslutande möte där samtliga länsbygderåd utsett 
ombud med rösträtt, riksorganisationens styrelse och 
medlemsorganisationer liksom centrala kansliet finns på 
plats. 

Vi hälsades välkomna av våra två ordföranden Staffan 
Nilsson och Åse Classon. 

Mötet inleddes med att projektledaren för 
Landsbygdsriksdagen Malena Bendelin berättade om den 
långt framskridna planeringen för dagarna på Gotland.  

Mötet följde sedan  den utsända dagordningen och 
mest tid ägnades åt verksamhetsplanen för 2016 som 
arbetats fram i olika steg inom organisationen enligt 
följande:

•  Redan i samband med ordförandekonferens som 
hålls i augusti ägnas mycket tid åt innehållet utifrån 
centrala kansliets förberedande underlag. Viktig 
uppgift då är att prioritera inom vilka områden 
man ska göra bredare satsningar och det gör man 
genom grupparbeten, gemensamma sessioner  och 
diskussion av innehåll. Det innebär att inflytandet  
från ”alla landsdelar” är stort i utformningen av 
verksamhetsplanen.

• Förslaget presenteras i bearbetad version till 
länsbygderåden och medlemsorganisationer i 
utsända handlingar för diskussion i länsbygderåden.

• Verksamhetsplanen  fastställs  genom beslut efter 
ytterligare diskussion vid höstmötet. Därefter kan 
endast redaktionella ändringar göras.

• Formellt beslut tas sedan vid riksorganisationens 
årsmöte i maj 2016.

Höstmötet i Stockholm
Rapport från riksorganisationen Hela Sverige ska levas höstmöte 4 december

Åse Claesson med två månade gamla dottern Selma deltar i 
diskussion om verksamhetsplan (foto Anne Helgesson)

Ulrik Strömberg, Staffan Nilsson, Therese Bengard 
(foto Mette Waldrop)



Gideåbygdens ekonomiska förening

 Utmärkelsen Årets lokala 
utvecklingsgrupp 2015 går till 

Gideåbygdens ekonomiska förening i 
Örnsköldsviks kommun i Västernorrland.

Gideåbygdens ekonomiska förening har 
funnits sedan 2009, och har omkring 250 
medlemmar. Nu driver föreningen en lanthandel 
med tre anställda samt en säsongsanställd 
som delas med idrottsklubben, och har precis 
öppnat en nedstängd bensinmack på nytt. Tack 
vare detta är föreningen ortens näst största 
arbetsgivare för ungdomar. 

Som kuriosa kan nämnas att den allra första 
skylten för servicepunkt i landet sattes upp på 
föreningens butik.

Utmärkelsekommitténs motivering lyder:
Gideåbygdens ekonomiska förening håller bygden levande. De skapar både sammanhållning och arbetstillfällen och ger de 

unga en möjlighet att bo kvar. Med energi och uppfinningsrikedom visar föreningen att organisering och tålamod kan leda till 
en verklig utveckling. 

– Det är många runt om i Sverige som jobbar med samma saker som vi gör, så det är hedrande att få utmärkelsen. 
Vår förening är startmotorn, men ortsborna är själva motorn - utan deras stöd är inget möjligt, säger Göran Domeij, 
styrelseordförande.

Är det något ni är extra stolta över? 
– Viktigast är nog butiken som vi startat upp. En ort utan  butik är ganska död, det är ju där man träffar folk. Just 

nu har vi tre anställda i själva butiken och två ungdomar som arbetar på söndagar. Vi städar även på företag på orten 
och en flicka arbetar med det. Och så drog vi igång en mack i augusti - det är också viktigt, det är lite krångligt utan 
en mack, säger Göran Domeij.

Text : Linn Hjort

Västerviks kommun

Västerviks kommun har utsetts av Riksorganisationen 
Hela Sverige ska leva till Årets kommun 2015. 

Utmärkelsen delas ut till den kommun som bäst uppfyller 
kriterierna att ha fört en bra politik för landsbygden, 
glesbygden eller skärgården, och som har genomfört 
intressanta och spännande projekt för att utveckla områdena 
utanför kommuncentret.

Ett traditionsrikt inslag vid höstmötet är utdelandet av 
”Årets lokala grupp” och ”Årets kommun” 2015

I utmärkelsekommittén finns Anita Brodén, f.d riksdagsledamot, Thage G Peterson, f.d. talman, f.d. industriminister och 
författare, samt Åke Edin, f.d. ordförande i Hela Sverige ska leva. Utmärkelsen  och 10 000 kronor delades ut vid höstmötet 
den 4/12.

Göran Domeij tar emot utmärkelsen av Thage G Peterson (foto Anne Helgesson)

Lotti Jilsmo och Tomas Kronståhl tar emot utmärkelsen av 
Thage G Peterson (foto Anna Helgesson)



Friteatern

Friteatern är en fri professionell teatergrupp, som bildades 1973. Man söker upp publiken där den finns: i 
skolornas klassrum, i byarnas samlingslokaler, på teaterscener, på arbetsplatser och på föreningsmöten i hela 

landet. Vad innebär fri grupp? Det betyder att man är fri från hierarkier men å andra sidan kan man inte ta del av de 
största statliga stöden. Trots det står  frigrupperna enligt egen uppgift för de flesta barn- och skolföreställningarna i 
landet. 

Man vill arbeta utan gräns mellan scen och salong och med en personlig och nära relation till publiken och i 
samarbete med dramatiker och författare arbetar man fram nyskriven dramatik. 

Man spelar också på  hemmascenen ”Teater Bristol” i Sundbyberg, som dessutom fungerar som gästspelsscen. 
Friteatern spelar i hela landet och kulturarbetare i hela landet ingår ensemblen. En del av föreställningar arbetas 
fram genom att skådespelarna formar dem tillsammans med skolklasser eller andra som den kommer att spelas för.

Man är mån om att arbeta på ett publiknära sätt ute i landsbygdens lokaler. För denna verksamhet har Friteatern 
bidrag från Statens Kulturråd och Sundbybergs kommun och man får också arrangörsstöd från Stockholms läns 
landsting.

Friteatern är medlem i Teatercentrum.

”Lägg 
Friteatern 
på minnet 

för aktiviteter 
i era 

hemtrakter”

I motiveringen säger utmärkelsekommittén:
Västerviks kommun har nått viktiga mål genom att etablera hela åtta servicepunkter. Kommunen håller regelbundna dialoger 

med kommuninvånarna och alla orter får stöd till en samlingslokal, vilket stärker den lokala demokratin. Västerviks kommun 
arbetar målmedvetet och framtidsinriktat för en balans i hela kommunen. 

Västerviks kommun anställde en landsbygdsutvecklare på heltid 2011, och har sedan dess utvecklat arbetet för sin 
landsbygd. En stor del av insatserna görs tillsammans med lokala utvecklingsgrupper, och en gång om året hålls ett 
stormöte som samordnas tillsammans med kommunbygderådet. Varje år genomförs ”förbättringspromenader” på olika 
orter för att tillsammans med kommuninvånarna se över områden och besluta om eventuell upprustning. Framtidsplanerna 
inkluderar att ta fram ett landsbygdsprogram med ambitionen att det ska innehålla en landsbygdssäkring.

– Det är ett värdefullt pris att få, som vi är enormt glada och stolta över. Vi har utvecklat vårt arbete de senaste åren 
och lärt oss att det är viktigt att prioritera både det småskaligt nära, och det övergripande strategiska. Men arbetet slutar 
inte med detta. Nu förväntas det att Västervik fortsätter att ligga i framkant när det gäller dessa frågor, och det ska vi 
självklart göra, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun. 

 
Text: Linn Hjort.

I samband med lunchuppehållet bjöds vi på en barnteaterföreställning tillsammans 
med två skolklasser,  årskurs 3 från närliggande skola. Vi njöt av föreställningen och 
inte minst av barnens engagemang. (foto Mette Waldrop)



Välkommen till Landsbygdsriksdagen
27-29 maj 2016

LANDSBYGDSRIKSDAGEN ÄR EN AV EUROPAS STÖRSTA MÖTESPLATSER för landsbygdsutveckling 
och har anordnats av Hela Sverige ska leva vartannat år sedan mitten av 1990-talet. 2016 års tema är ”för ett land 
i balans”. Tillsammans utmanar, utvecklar och utbildar vi varandra i landsbygdsfrågor och utreder frågan hur vi 
skapar ett land i balans. Vill du vara med och engagera dig är detta rätt forum!

Landsbygdsriksdagens första dag ägnas åt fältresor till de bästa exemplen på lokal utveckling som Gotland har 
att erbjuda: livsmedelsproduktion, fiberutbyggnad, turistföretagande, fiskenäring, integration, kultur – ja, allt som 
förknippas med en blommande och livskraftig lands- bygd. Era guider kommer vara de som själva arbetar med 
näringarna.

Dag två och tre hålls i kongresshallen Wisby Strand, alldeles bredvid havet och Almedalen i Visby. Här blir det 
paneldiskussioner, utställningar, mingel, och chanser till fördjupande samtal, liksom sightseeing i vackra Visby.

På Landsbygdsriksdagen möts gräsrotsaktivister, politiker, tjänstemän, representanter från byarörelser i andra 
länder, entreprenörer och forskare. Det är ett unikt tillfälle att träffa personer från olika sektorer, men med samma 
ut- gångspunkt: att hela Sverige ska leva.

 

Vi vill att du ska vara en del av detta spännande evenemang.
Läs mer på vår hemsida: www.landsbygdsriksdagen.se

eller e-posta: info@landsbygdsriksdagen.se
Varmt välkommen!

Följ med oss till Landsbygdsriksdagen på Gotland! 
Sök Stimulanspeng!

Representerar du en lokal utvecklingsgrupp, alltså ett byalag, samhällsförening, fiberförening, 
omställningsgrupp eller liknande, och vill åka på Landsbygdsriksdagen? Sök vår Stimulanspeng på 

max 5000 kr för konferensavgift, resa och boende. Vi vill ha en kort beskrivning av föreningen, vilken uppgift 
du har där och en motivering till varför du vill komma med. Du är välkommen med ansökan senast den 10:e 
januari 2016 till goteborgsregionen@helasverige.se. Vi förbehåller oss rätten att i alla avseenden fatta beslut 
angående deltagare.

(foto Linnea Ronström)

”För ett 
land i 

balans”
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Crowdfunding
Vår budget per år: 50 000 kr

Riktlinjer
Föreningar kan få lika mycket som samlas i 
crowdfunding1 på nätet till projekt/verksamheter som 
gynnar bygden, max 10 000 kr. Minst 30 donatorer 
behöver lämna bidrag. Projektet ska genomföras 
inom 6 månader efter full finansiering och utbetalning 
sker mot redovisning av kvitton över utgifter, 
ideella arbetstimmar och en kort skriftlig rapport 
samt foto. Föreningarna väljer själva vilken typ av 
crowdfundingplattform de vill arbeta med. 

Exempel:
• kickstarter.com
• indiegogo.com
• crowdculture.se
• crowdcube.se
• fundedbyme.com/sv

På crowdculture’s hemsida finns en informativ skola 
om crowdfunding. Mer information om crowdfunding, 
kontakta Ulla Herlitz 0703 62 82 34

1 gräsrotfinasiering

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

Stimulanspengar 
Vår budget per år: 60 000 kr

Riktlinjer
Föreningar kan söka max 5 000 kr till projekt/
verksamhet som gynnar bygden. 
Projektet skall genomföras inom 6 månader och 
utbetalning sker mot redovisning av kvitton över 
utgifter, ideella arbetstimmar och en kort skriftlig 
rapport samt foto. 

Mer information om stimulanspengar, kontakta Holger 
Andersson 0708 40 54 82

Ansökan 

Skickas med e-post till:
goteborgsregionen@helasverige.se 

Beskriv projektet/verksamheten samt total budget 
och sökt belopp. Bifoga föreningens stadgar 
och senaste årsberättelse. Glöm inte föreningens 
namn och hemsida samt kontaktpersons namn, 
postadress, telefon och e-postadress. Uppge även i 
vilken kommun föreningen finns. 

Ansökan kan skickas löpande tills stimulans-
pengarna är slut. Besked lämnas inom en månad.

Föreningar som tidigare sökt och fått stimulansbidrag:
2015                                                                                 
5 000 kr - Norrmannebo bygdeförening
5 000 kr - Insjörikets Mat- och Trädgårdsrunda
2014                                                                                 
5 000 kr - Bergum-Gunnilse Utveckling
5 000 kr - Omställning Alingsås
5 000 kr - Tollereds Öfvre Kraftstation
5 000 kr - Framtidsveckan Göteborg
2013                                                                                 
5 000 kr - Team Tollered
5 000 kr - Färjenäs Skogsträdgård
5 000 kr - Styrsö Sockens Hembygdsförening

Vi kan hjälpa till 
med finansiering!
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LEDAMOT KOMMUN TELEFON
Holger Andersson Ordförande Alingsås 0708-40 54 82
Bert Olsson vice ordförande Tjörn 0705-93 79 64
Mette Waldrop Kassör/sekreterare/hemsida Härryda 0708-30 31 50
Ulla Herlitz Göteborg 0703-62 82 34
Leif Andersson Ale 0708-33 82 36
Maria Jerenvik Lerum 0705-47 38 37

Styrelsen i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen:

Med önskan om en riktigt GOD JUL 

och ett GOTT NYTT ÅR!


