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MELLANLANDA 
17-18 mars

 på Två Skyttlar i Örby

Tema: 
LEVA BO på landsbygden

Hela regionen är i skriande behov av bostäder. Vi 
som är aktiva inom den ideella sektorn ser hur 

det blir allt mer viktigt att civilsamhället rycker in och 
tar sitt ansvar för att vi ska få ett så bra samhälle som 
möjligt. Vi måste få upp ögonen för landsbygdens 
möjligheter eftersom  alla inte kan få plats i städerna 
och alla vill heller inte bo i en stad.  Det blir också 
alltmer tydligt att våra kommuner inte hinner med allt 
det som behöver göras för att bereda plats för människor 
att kunna leva ett liv med kvalitet även på landsbygden.

Det som saknas är bostäder och något mått av service. 
Därför har vi valt att fokusera på dessa områden. Bor 
man på landet kan man inte kräva samma service som 
i staden men det fi nns lösningar som lämpar sig för 
landsbygden.

Konferensen arrangeras i år av Hela Sverige ska leva 
Sjuhärad i samverkan med övriga länsbygderåd i 
Västra Götaland. 

Konferansen är till för Byalag, Utvecklingsgrupper, 
Hembygdsrörelsen, Bygdegårdsrörelsen, 
idrottsföreningar, politiker och tjänstemän i hela Västra 
Götaland.

Landsbygdskonferensen 

MELLANLANDA
17-18 mars, på Två Skyttlar i Örby

”Vi vill inspirera och visa att det är möjligt att 
med gemensamma krafter bygga bostäder på 
landsbygden.

Vi vill visa att med kreativa lösningar vad gäller 
bostäder och service kommer man långt. Det 
gäller att våga tänka i nya banor.”
Vi fokuserar på boende och service samt fi nansiering av 
dessa:

• Vad gör man i kommunal regi
• Vad kan politiken göra
• Finansiering
• Hur arbetar regionen
• Hur ser möjligheten för service ut
• Hur kan vi öka och förbättra samarbetet för en 

bättre landsbygd
• Vilka samarbetspartners fi nns

Vi har bjudit in politiker från samtliga partier som 
ska medverka i en duell kring landsbygdsfrågor. Det 
kommer att vara någon intressant programpunkt för 
ungdomar. Vi delar med oss av goda exempel både inom 
boende och service. 

Vi hoppas att du går 
ifrån konferensen 
med nya tankar och 
idéer kring boende, 
fi nansiering och 
service som du kan 
omsätta i handling 
när du kommer 
hem!

http://mellanlanda.se
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Hjälp oss avveckla 
Hela Sverige ska leva! 

Hela Sverige ska leva är den samlande rösten för 
byarörelsen och landsbygden i Sverige. Nu vill vi 
förnya vår organisation och bidra till en förnyelse - 
nystart - tillspetsning av hela rörelsen.

Vi behöver därför goda råd!
Är du rätt person eller företag som kan hjälpa 
oss att skapa en ny kommunikationsplattform 
för Hela Sverige ska leva? Nu har du chansen 

att vara med 
och förändra landet till det bättre!

Vi vill att du pitchar din idé på upplägg senast 27 
januari 2017.

KONTAKT
Verksamhetschef Terese Bengard
E-post: terese.bengard@helasverige.se
Telefon: 070 295 21 25

Läs mer:
http://www.helasverige.se/kansli/om-oss/lediga-jobb/

Den 23-24 februari 2017 arrangeras 
lokalekonomidagarna i Sigtuna 

http://lokalekonomi.helasverige.se/uppsalastockholm

Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för 
kunskap och nätverkande kring hur vi kan stärka 

lokala ekonomier i hela landet. Med goda exempel och 
forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal 
utveckling kan organiseras och fi nansieras. 

Konferenserna syftar till att lösa problem genom att 
tillgängliggöra information och inspirera till handling. 
Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett 
stort antal organisationer, läs mer om arrangörerna här.

Det planeras fl er regionala 
Lokalekonomidagar, i olika delar av 

landet, under våren 2017

De regionala Lokalekonomidagarna planeras vara 
endagskonferenser riktade till det lokala förenings- och 
näringslivet, men givetvis är alla som är intresserade 
välkomna. De regionala konferenserna planeras att 
vara gratis, bortsett från att lunch och fi ka erbjuds till 
självkostnadspris. Mer information kommer på våra 
webbplatser:

http://lokalekonomi.helasverige.se
https://www.facebook.com/Lokalekonomidagarna
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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 fi nansiering 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 fi nns en informativ skola 
om crowdfunding. Mer information om crowdfunding, 
kontakta Ulla Herlitz 0703 62 82 34

1 gräsrotfi nasiering
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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 fi nns. 

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

Föreningar som tidigare sökt och fått stimulansbidrag:
2016                                                                                
5 000 kr - Hindås Kommunalförening
2015                                                                                 
5 000 kr - Norrmannebo bygdeförening
5 000 kr - Sjöbergens Hönskooperativ 
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 � nansiering!

Stimulanspengar 
Vår budget per år: 60 000 kr
Riktlinjer
Föreningar kan söka max 5 000 kr till projekt eller 
verksamhet som gynnar bygden. Projektet ska 
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
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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/webb 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
ERSÄTTARE

Sven-Åke Mökander Alingsås

Styrelsen i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

Här hittar du kontaktuppgifter 
till leaderkontoren inom vårt område:

LEADER SÖDRA BOHUSLÄN 
http://www.leadersodrabohuslan.se/

VERKSAMHETSLEDARE Anna Levin 
TELEFON 0705 08 47 49 
E-POST anna.levin@leadersodrabohuslan.se

LEADER GÖTEBORGS INSJÖRIKE
http://www.goteborgsinsjorike.se/

VERKSAMHETSLEDARE Martin Dahl
TELEFON 0709 96 96 87 
E-POST martin.dahl@goteborgsinsjorike.se

LEADER LÄNGS GÖTA ÄLV
http://langsgotaalv.se/

VERKSAMHETSLEDARE Thomas Sundsmyr
TELEFON 0704 320 935
E-POST thomas.sundsmyr@ale.se


