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OCH välkomna till vårt årsmöte i mars.
ÅRSMÖTET kommer att äga rum i Hindås anrika stationshus ONSDAGEN DEN 13 MARS, KL 18.00.
Vi ser fram emot att få träffa många representanter från våra lokala föreningar. 
Kom gärna två från varje styrelse! 

På programmet utöver sedvanliga årsmöteshandlingar:
• Utdelning av priset på 5000 kr till årets lokala utvecklingsgrupp BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN HINDÅS STATION
• IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap)
• Platsutveckling, ’Hållbara platser’

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

Tidigare år har följande grupper fått vårt pris:

2018 #Sjövik2020 

2017 Romelanda Hembygdsförening/Norrmannebo Bygdeförening 

2016 Nödinge Bygdegårdsförening 

2015 Hjärtumsgården

2014 Sörtorpa Fritidsförening

2013 Team Tollered

årsmöte 2019
13 mars, kl 18

Plats:

Hindås station

Vi vill gärna ha kontakt med dig.
Har vi rätt kontaktuppgifter till din grupp/förening?

Har ni bytt till ny ordförande eller kontaktperson? 
Vi uppdaterar regelbundet vårt register över lokala utvecklingsgrupper, den så kallade Bygdebanken. 

Glöm inte att kontrollera om rätt person och kontaktinformation finns registrerat i vårt  register.

Bygdebanken 
En kunskapsbank för alla

I Bygdebanken finns uppgifter om våra medlemsgrupper. Bygdebanken är en guldgruva 
av erfarenheter och kunskaper om lokalt arbete. Logga in och uppdatera kontaktuppgifter 
till din grupp/förening: kb.helasverige.se/kunskapsbanken

Vi hjälper gärna till! 
Tveka inte att kontakta oss på goteborgsregionen@helasverige.se eller ring 0707 32 99 77

Gott nytt år! 



av samhället. Till exempel genom att införa möjligheter 
att upprätta lokalt direktvalda nämnder enligt modellen, 
typ som i Svågadalen, typ lokalt framtagen fördjupad 
översiktplan som på Koster och typ lokal ekonomi som i 
Röstånga Utvecklings AB. Vi menar att lokalsamhällen skall 
få möjligheten att inrätta lokala direktvalda nämnder om de 
vill, så som de skissas i idéskriften ”Den första samhällsnivån”.

För att diskutera dessa frågor har vi bjudit in 
utredningen till ett seminarium under våren 2019. 
En intressant fråga är att analysera vad som händer 
lokalt vid olika organisatoriska lösningar på de 
samhällsutmaningar som utredningen adresserar och 
hur man kan involvera civilsamhället på ett positivt sätt. 

Vi har inte fått svar än – men det kommer säkert!

Text: Ulla Herlitz

”Den första samhällsnivån” 
(Hela Sverige ska leva, 2017) 

finns att ladda ner på vår hemsida 
helasverige.se/goteborgsregionen

ÖKA DET LOKALA 
INFLYTANDET 

- vi bjuder in kommunutredningen

Vi i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen har länge 
intresserat oss för frågor kring lokal demokrati, alltså hur 
landsbygd, skärgård, mindre samhällen och stadsdelar 
kan förvaltas och utvecklas på ett demokratiskt sätt. Nu 
vill vi ha dialog med den pågående ”kommunutredningen” 
(Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta 
Samhällsutvecklingen, Dir 2017:13) om hur det kan gå till. 

Ett tänkbart sätt att möte kommande 
samhällsutmaningar är enligt utredningens direktiv 
att skapa ännu större kommuner. Visst behövs större 
befolkningsunderlag för att lösa vissa offentliga uppgifter, 
men många verksamheter skulle fungera bättre om de kunde 
delegeras till mer lokala enheter. Större kommuner medför 
att det demokratiska landskapet uttunnas. Kontakten 
mellan invånare och politiker blir allt längre, och invånarnas 
möjligheter att engagera sig och delta i lokalsamhället på 
ett långsiktigt hållbart sätt och demokratiskt sätt blir 
svårare. Men vi föreslår att utredningen också söker en 
mer lokal lösning som kan ta tillvara lokal kunskap och 
lokalt engagemang. Det behövs ett nytt helhetsgrepp. 

I Göteborgsregionen finns ett hundratal lokala 
samhällsföreningar. Folk idag både kan och vill ta ansvar 
för sina bygder. Utifrån våra erfarenheter av lokalt 
utvecklingsarbete har vi funderat över hur man skulle 
kunna förena en demokratisk formell organisation 
med det informella lokala engagemanget. Vi har en idé 
om hur en första samhällsnivå kan organiseras, med 
lokalt inflytande, lokal fördjupad översiktsplan och 
lokal ekonomi.  Vi menar att om det är allvar med en 
hållbar samhällsutveckling som politiken på alla nivåer 
eftersträvar, måste politiken också ge ansvar och makt åt 
invånare att sköta förvaltning och utvecklingsfrågor lokalt.

En hållbar samhällsutveckling förutsätter att man 
kompletterar den formella demokratiska uppbyggnaden 

Exempel på tidigare kommunsammanslagningar. 
(Källa: Kommunernas släktträd, Tore Ivarsson, 1992)



Stimulanspengar finns att söka hos oss
Föreningar kan söka 5000 kr till projekt eller verksamhet som gynnar bygden. 

Se riktlinjer på vår webbplats: 
helasverige.se/goteborgsregionen/kampanjer/finansiering

Ansökningar tas emot och hanteras fortlöpande. Skicka epost till:
goteborgsregionen@helasverige.se

Föreningar som tidigare sökt och fått stimulansbidrag:
2016                                                                                
Hindås Kommunalförening Inköp av Lokalekonomisk analys från SCB

2015                                                                                 
Norrmannebo bygdeförening Marknadsföring av dagen ‘Upplev bygden i Norra Romelanda’

Sjöbergens Hönskooperativ Marknadsföring Sjöbergens koloniområde, bärbuskar m.m. till hönskooperativ.

Insjörikets Mat- och Trädgårdsrunda Uppstart av ny ideell förening med hemsida.

2014                                                                                 
Bergum-Gunnilse Utveckling Utveckling av hemsida om bygden.

Omställning Alingsås Grundkurs i omställning.

Tollereds Öfvre Kraftstation Bidrag till skylt.

Framtidsveckan Göteborg Kostnader för deltagare från Totnes.

2013                                                                                 

Team Tollered Marknadsföring av ‘Jul i bruksorten Tollered’

Färjenäs Skogsträdgård Inköp av trädgårdsverktyg, informationsblad m.m.

Styrsö Sockens Hembygdsförening Restaurering av hembygdsgårdens kryddträdgård



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

KOMMUN LEDAMOT TELEFON
Tjörn (Klädesholmen) Bert Olsson, ordförande 0705 93 79 64
Alingsås (Stora Mellby) Holger Andersson, vice ordförande 0708 40 54 82
Härryda (Hindås) Mette Waldrop, kassör/webb 0708 30 31 50
Göteborg (Styrsö) Ulla Herlitz 0703 62 82 34
Göteborg (Olofstorp) Erik Bick 0709 39 70 43
Ale (Skepplanda) Leif Andersson 0708 33 82 36
Lerum (Tollered) Maria Jerenvik 0705 47 38 37

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN

Söker du projektmedel? 
Det finns medel kvar att söka! Kontakta ditt leaderkontor.

LEADER SÖDRA BOHUSLÄN www.leadersodrabohuslan.se
Verksamhetsledare Anna Levin Telefon 0705 08 47 49 
E-post anna.levin@leadersodrabohuslan.se

LEADER GÖTEBORGS INSJÖRIKE www.goteborgsinsjorike.se
Verksamhetsledare Martin Dahl Telefon 0709 96 96 87 
E-post martin.dahl@goteborgsinsjorike.se

LEADER LÄNGS GÖTA ÄLV www.langsgotaalv.se
Verksamhetsledare Thomas Sundsmyr Telefon 0704 320 935
E-post thomas.sundsmyr@ale.se

Överenskommelsen
Överenskommelsearbetet inom Västra Götalandsregionen har kommit till ett vägskäl. En fyraårsperiod med 
påverkan för att civilsamhället ska kunna vara en part i regionens arbete är till ända. Detta arbete går nu vidare 
i Beredningen för Folkhälsa. Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen har skrivit under och vi har bidragit 

genom att Holger Andersson deltagit i den beredningsgrupp som verkat i fyra år.  Information får du  lättast genom 
att googla Överenskommelsen Västra Götaland. Där finns information och möjlighet till att ta del av ett nyhetsbrev. 
Överenskommelsen är en av våra viktigaste redskap för att få justa spelregler med region, kommun, länsstyrelser och andra 
offentligheter.  Ett arbete pågår för att skapa ett nätverk/förening för civilsamhället av den anledningen att vi ofta agerar ur 
ett underläge eller att vi behandlas styvmoderligt. 

På riksplanet har Överenskommelsekansliet uppgått i den nya NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan 
regeringen och det civila samhället).

Text: Holger Andersson


