
Du får detta nyhetsbrev som en av våra utvecklingsgrupper i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen. 

Så närmar vi oss åter igen julen och ett nytt år vilket
också innebär att snart blir det ljusare tider. 

År 2022 har varit ett händelserikt år där våra profilfrågor; Matsystem och
Lokalt inflytande har stått i fokus. Två av de s.k. temagrupperna inom
riksprojektet ”Stärka regionalt” har utgjort centrala delar i styrelsens arbete och
resulterat i två olika skrifter vilka temagrupperna Agenda 2030 och Lokal
utveckling har stått bakom. Jämfört med år 2021 kan vi ju också konstatera att
det har funnits möjligheter till fler fysiska möten. Under året har vi deltagit i eller
initierat seminarier och webbinarier inom våra profilfrågor.

https://www.helasverige.se/goteborgsregionen/


Nu blickar vi framåt mot år 2023 inom HSSL Göteborgsregionen. Arbetet kring
våra profilfrågor och temagruppernas arbete fortsätter och skall realiseras och
vi förbättrar arbetet med kontakterna med våra lokala grupper inom
Göteborgsregionen.
 

Från styrelsen önskar vi
en GOD JUL 

!

 och ett GOTT NYTT ÅR!

Bert Olsson
Ordförande i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen 

"

 Temagrupp Agenda 2030 höll ett välbesökt och mycket uppskattat
webbinarium 14 november med fokus på lokal odling som stöd för lokal
utveckling.

Deltagare från Alzoubi Farm i Olofstorp, matprofilen Tomas Tengby, Elinor Askmar
från Studiefrämjandet, Gunilla Almered från Hela Sverige ska leva och Erik Bick från
Bergum-Gunnilse Utveckling.

#

 BOKTIPS!

1 december deltog vi på
konferensen Framtid Västra
Götaland - klimatomställning för



hållbar konkurrenskraft.

Vi blev väldigt inspirerade när vi
lyssnade till Stefan Edman och vill
gärna få tipsa om hans bok Bråttom
men inte kört : frågor och svar om
klimatet.

 

Vi firade FNs Internationella frivilligdag 5 december.

Som medlem i Göteborgsregionens sociala ekonomi (GSE) var vi med att
planera och genomföra eventet. Många föreningar berättade och visade upp
sin verksamhet. Ett fantastiskt och omfattande ideellt arbete som betyder så
mycket för så många. Väldigt uppenbart att civilsamhället är en viktig och
betydelsefull del för att samhället ska fungera. Medverkade gjorde föreningar
som Seniorvän, Frivilliga samhällsarbetare, Hela Sverige ska leva



Göteborgsregionen, föreningsdrivna kulturhuset Hindås station, Mitt i det
interkulturella mötet (MiM), Biblioteksvännerna i Biskopsgården, Mentor
Stärker unga, Vi som förlorat barn, Funktionsrätt, Västra Götaland barn
och unga till förälder i fängelse/frivård (BUFF), SPIV – Kunskap räddar liv,
kultur & allaktivitetshuset Oscar, projekt Norma och Föräldraföreningen
mot narkotika. 
Dagen avslutades med ett panelsamtal med politiken och civilsamhället. Alla
var helt överens om civilsamhällets positiva bidrag till ”det goda livet” och vi ser
fram emot att både region och kommun skapar bra förutsättningar för
föreningslivet och för samverkan. 

KLIMATET KAN INTE VÄNTA!
 

9 december arrangerade en av vår
medlemsorganisationer Omställning Kungälv ett

fackeltåg som manifestation för klimatet i Kungälv.

Manifestationen med sargat jordklot väckte
uppmärksamhet i Kungälv!

 



Läs detta Nyhetsbrev i din webbläsare.

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post till:
goteborgsregionen@helasverige.se 

Eller direkt till någon av oss i styrelsen:
https://www.helasverige.se/goteborgsregionen/kontaktuppgifter/

Dela på Facebook Skicka vidare till en vän
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Vill du inte längre prenumerera på våra Nyhetsbrev?
Du kan uppdatera dina uppgifter eller avprenumerera.

https://helasverige.us7.list-manage.com/profile?u=f8665b6459a074795797c5381&id=1708ff15e2&e=%5BUNIQID%5D&c=45b93ad714
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