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Gör en grön lokalekonomisk analys!

Lansering av ny kommunikationsplattform
27 november på Estrad i Alingsås.

Den lokala utvecklingsgruppen i Bergum-Gunnilse är 
först ut i Göteborgsregionen med en grön LEA! En 
grön LEA är en lokalekonomiska analys för att bygg a 
hållbara lokalsamhällen.  

Läs mer 
om LEA på 
friametoder.se

Den 26 oktober hade Stadslandet Göteborg1 ett 
uppstartsmöte för arbetet med den lokalekonomiska 
analysen i Bergum-Gunnilse. Drygt 30 boende och 
företagare deltog i mötet som resulterade i att en 
arbetsgrupp på omkring 10 personer skapades för att 
påbörja arbetet. Bland annat fi nns ett samarbete med 
skolan där eleverna med hjälp av en enkät ska samla in 
önskemål om vad de boende vill ha sitt område. Erik 
Bick från den lokala samhällsföreningen Bergum-
Gunnilse Utveckling är boende och företagare i 
området samt stödjande projektledare för arbetet i 
Bergum-Gunnilse genom Business Region Göteborg. 
Vår styrelseledamot Ulla Herlitz processleder arbetet 
med grön LEA i Hammarkullen och Bergum-Gunnilse.
Läs mer: http://bit.ly/2ylr0iD 

Projektet Hållbara platser kommer också att ta hjälp 
av Hela Sverige ska leva för att  starta  lokalekonomiska 
analyser runt om i  Västra Götalandsregionen.
1 Stadslandet Göteborg är ett EU-projekt som drivs av 
Business Region Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad och 
Coompanion. Projektet sy� ar till att involvera lokalbefolkningen 
i Norra Göteborg i att hitta lösningar som bidrar till en hållbar 
utveckling av deras närområde. Målet är att stötta små- och 
medelstora företag att utveckla hållbara a� ärsidéer inom bland 
annat gröna näringar, transport och turism.

Nu är vår nya kommunikationsplattform och nya 
grafi ska profi l lanserade! Med hjälp av det digitala 
mötesverktyget Zoom deltog vi från Estrad i Alingsås 
tillsammans med deltagare från hela Sverige!

I Arvidsjaur intervjuade projektledare Bertil 
Degerlund kommunalborgarrådet om projektet  
"Service i samverkan" och Hans-Erik "Hacke" 
Näslund deltog från Västernorrland och berättade 
om Landsbygdsriksdagen 2018. Projektledare Malena 
Bendelin visade upp våra nya, snygg a beachfl agg or 
medan handlägg are Ulrik Strömberg berättade 
om arbetet för fi ber på Skaft ö. Samordnare Josefi n 
Heed gav en lektion i "landsbygdsspråk" och 
Lokalekonomidagarnas Ylva Lundkvist Fridh gav oss 
en guidad tur i Stjärnsund i Dalarna, en sprudlande 
aktiv ort. Mats Genberg från kommunikationsbyrån  
Genbergs i Skåne pratade om vikten av att hela 
Sverige. Och Hela Sverige ska levas kommunikatörer 
Linn Hjort och Karin Wenström smet över till 
Sveriges riksdag i Stockholm och klistrade upp våra 
nya klistermärken på vägg arna för att påminna 
riksdagsledamöterna om att Hela Sverige måste leva!
Aktiviteterna hölls samman av verksamhetschef 
Terese Bengard, som på plats i Ragunda i Jämtland 
berättade om kommunikationsarbetet och visade upp 
den grafi ska profi len. 

Nyfi ken på lanseringen och alla inslag? 
Titta här: https://youtu.be/XHE3uTAgdGM

Verksamhetsledare Terese Bengard lotsar oss genom lanseringen. 
Foto: Mette Waldrop

Mascha Söderberg och Erik Bick, Bergum-Gunnilse Utveckling 
Foto: Samar Th awabteh, Göteborgs Stad



Paraplyorganisationen ’Hela Sverige ska leva Västra 
Götaland’ består av de fyra länsavdelningarna Ska-
raborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsregionen.  
Vi träffas regelbundet för att diskutera och dela med 
oss av erfarenheter och arbetar för att tydliggöra och 
stärka vår roll gentemot regionens myndigheter och 
organisationer. Det senaste mötet ägde rum i Åmåls 
kommun på Edsleskogs Värdshus som ligger mycket 
vackert vid sjön Edslans södra strand.

Första dagen gav Eva Bamberg, som är projektanställd 
vid Västra Götalandsregionens regionutvecklings-
sekretariat en längre presentation som hade som 
ämnesrubrik ”Samverkan för regional serviceutveck-
ling.”. Hon berättade engagerat om hur hon planerar 
sitt uppdrag där hon bland annat vill utveckla verktyg 
för analys och utvärdering, kompetensutveckling och 
mobilisering. Hon vill  stimulera till lokal upphand-
ling och lokala logistiklösningar. Hennes ambition 
och uppdrag är att göra Västra Götaland till modell 
för hållbar landsbygdsutveckling och samspel Land/
Stad med ett regionalt serviceprogram. Hon har ett 
antal platsutvecklingsprocesser på gång bland annat 
i Dalsland. 
Under mötet presenterades  också positiva erfaren-
heter från samarbetet med Bygdegårdsrörelsen och 
Hembygdsrörelsen - en samverkan vi bör intensifiera. 
Mötet avslutades med att värdshusägaren fick en 
mycket varm applåd för sin och hustruns del i att  det 
blev ett mycket lyckat möte.

’Hela Sverige ska leva Västra Götaland’
 – möte i Edsleskog i norra Dalsland 

den 6-7 november

Från vänster: Inger Fogelberg, Margareta Bjälkemo, Holger An-
dersson, Tina Yngvesson, Hans Lundmark, Mette Waldrop, Lotta 
Haskovec, Jan Hognert. 

Foto: Johan Postma

Edsleskogs Värdshus
Foto: Arkiv

Framtid Västra Götaland
5 december

Tema för dagen var "Hållbar stadsutveckling och 
hållbar landsbygdsutveckling - var mötas de två?". 
Birgitta Losman, ordförande i Regionutvecklings-
nämnden, Västra Götalandsregionen inledde dagen. 
Hon tog bland annat upp att synen på landsbygden är 
föråldrad. - Det gamla synsättet går ut på att det är synd 
om landsbygden, som därför behöver kompenseras. 
Men det här stämmer inte – landsbygden är tvärtom 
en resurs. Och samspelet mellan stad och land är idag 
ett mål i vår budget. 
En fullsatt sal, skarpa intellekt och intensiva 
diskussioner under ett mättat program som kan 
sammanfattas med att samspelet mellan stad och land 
är avgörande för en hållbar utveckling i hela Sverige. 

Medverkade gjorde bland annat Elisabeth Backteman, 
statssekreterare hos jordbruksminister Sven-Erik 
Bucht, journalisten och författaren PO Tidholm, 
norska Trænas utvecklingschef Moa Björnson och 
Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi.

En sammanfattning om dagen:
• 330 deltagare
• Brett deltagande från kommuner, regionala 

representanter, företag, civilsamhälle, statliga 
myndigheter, forskningsvärlden, akademi och 
lärosäten, andra regioner (Halland och Värmland) 
och kommunutredningen som spanade.

• En heldag med intressanta plenumföreläsningar, 
debatter, 6 parallella seminarier med workshops 
och 24 Speakers Corners.

Utvecklingschef Moa Björnson, Træna kommune 
Foto: Mette Waldrop



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 lands-
bygdspolitik, 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 eft erföljs av inspi-
rerande och aktuella föreläsningar. Eft er lunch är 
det fokus på valåret 2018 och en debatt mellan alla 
riksdagspartier. Däreft er valbara seminarier. Mingel, 
bankettmiddag och dans avslutar dagen.

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

www.landsbygdsriksdagen.se

Vi avser även 2018 att ekonomiskt möjligg öra 
deltagande från ett begränsat antal deltagare från 
våra lokala grupper. Mer information i Medlems-
blad nr 1 2018.

Lidköping valdes till
Årets kommun 2017

Mellansels IF fi ck utmärkelsen
Årets lokala utvecklingsgrupp 2017

Juryns motivering:
Lidköpings kommun satsar på att utveckla viktig 
service på landsbygden: lanthandlar, skolor och kol-
lektivtrafi k. Kommunen har ett helhetstänk som utgår 
från att utvecklingen ska vara ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart. Framförallt involveras det lokala 
föreningslivet i kommunens planering och det fi nns 
ett strukturerat samarbete med landsbygdsutveckla-
ren.

Juryns motivering:
Mellansels IF har arbetat sedan 1990-talet med att 
bygg a en attraktiv bygd. Långsiktighet, hållbarhet och 
lokal demokrati styr deras insatser och arbetsmetoder. 
Med så skilda verksamheter som gym för rörelsehind-
rade, uthyrning av konferenslokaler, idrottande och 
integrationsarbete bidrar föreningen till en bygd där 
alla kan höra hemma.

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström och Malin Olsson 
Lundqvist, Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Lidköpings kommun 

Foto: Linn Hjort

Från vänster, ordförande Åse Classon och Sta� an Nilsson, Roger 
Fjeldseth, chef för Framtidens hus och Göran Wåhlstedth, ordförande 
för Mellansels IF. 

Foto: Linn Hjort

Foto: Arkiv



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

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

STYRELSEN I HELA SVERIGE SKA LEVA GÖTEBORGSREGIONEN

Söker du projektmedel ?
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 Th omas Sundsmyr
TELEFON 0704 320 935
E-POST thomas.sundsmyr@ale.se


