
Ordförande har ordet!
Glad Påsk alla byalag, utveck-
lingsgrupper och föreningar runt 
om i Halland!
Det har redan gått nästan tre månader på 
2021 och under den tiden har nästan ingen-
ting hänt!? Eller?
  Det blev ett mycket tråkigt och i och för 
sig tänkvärt 2020 som varit. Nu pratar vi 
inte längre om corona utan nu är det covid, 
som tyvärr håller oss alla i ett järngrepp 
över hela landet och överallt annars också. 
Vi begränsar kontakter med andra, gamla 
och unga, spelar ingen roll och vi reser
mindre. Besöken i affärer och liknande blir 
ytterst sparsamma, men vi hjälper varan-
dra kanske mer, handlar för släktingar och 
andra äldre där det behövs. Men – de flesta 
av oss bor på landsbygden och är vana vid 
avskildhet. Vi ska inte klaga, för vi har det 
nog väldigt bra i jämförelse med andra. Nu 
vill många stadsbor flytta ut på landsbyg-
den, vilket kanske gör att tomma hus blir 
bebodda igen? Detta ökar chansen för att 
kommunerna inte längre kan lägga ner våra 

Rose-Marie Eriksson
ordförande i Hela Sverige ska leva Halland

samhällsfunktioner, vilket är mycket positivt 
för oss på landsbygden.
  Tyvärr blir det inte så många arrang-
emang runt om i bygderna, om det inte 
sker utomhus. Annars finns ju, tack och 
lov, Internet hos de flesta. Detta innebär 
möten och sammanträden via Zoom eller 
Teams, som det så fint heter. Vi kan ses (i 
en liten ruta) tillsammans, konferera, hålla 
sammanträden m.m. Ordförandemötet för 
Hela Sverige ska leva hölls via Teams den 17 
februari med 61 deltagare. Tråkigt, då detta 
är en av höjdpunkterna för riksorganisatio-
nen, där alla ordförande runt om i landet 
ses i Stockholm och kan diskutera vad som 
händer över hela Sverige.
  Vårt årsmöte kommer att ske via Zoom 
den 31 mars.
  Tills alla har blivit vaccinerade kommer 
det att vara så här, det är bara att göra det 
bästa av läget. När allt detta är över, kom-
mer det nog att explodera i arrangemang, 
konserter, marknader och allt annat vi höll 
på med tidigare.
  Lite händer här och där i länet, som vi i 
styrelsen blir uppmärksammade på. Många 
poängpromenader och andra roliga utom-

husaktiviteter.
  Tyvärr kämpas det just nu i Knäred, mot 
nedläggning eller förändringar av äldrebo-
endet i Knäred, som våra styrelseledamöter 
i södra Halland aktivt arbetar emot. Hoppas 
att det löser sig!
  I väntan på bättre tider – ett råd till er 
alla: Håll ut!! Och tills dess – tvätta händer-
na och håll avstånd!
  Hoppas att det finns mycket mer att 
berätta om i vårt nästa nyhetsbrev.

Rose-Marie Eriksson
ordförande Hela Sverige ska leva Halland
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Årsmöte
onsdag 31 mars kl. 19.00 

via Zoom

Kurt sevehem
om vindkraft.

SIDAN 2

Ordförandemötet för Hela Sverige ska leva via Teams den 17 februari med 61 deltagare. 

Glad Påsk!

Stöd till medlems-
föreningar.

Stimulansbidrag om 3 000 kronor 
för särskilda insatser i en utvecklingsgrupp 

ansöks senast 1 april. 
Bidraget är begränsat till 3–4 föreningar/år 

och kan inte erhållas två år i följd.
Eftersom det är en snäv tidsram, 
kan medlemsföreningarna anmäla 

intresse och komma med en formell 
ansökan om stimulandsbidrag

senast den 10 april.
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VARMT VÄLKOMMEN!

Kallelse till digitalt

Årsmöte
onsdag 31 mars kl. 19.00

via Zoom
Anmäl dig via mejl till Rose-Marie Eriksson, 

eriksson.sundstorp@gmail.com
så får du en länk och årsmöteshandlingar 

några dagar före årsmötet.
Ange vilken mejladress du vill använda för 
Zoommötet. Anmäl dig före den 28 mars.

På Hela Sverige ska leva Hallands 
styrelsemöte bjöds Kurt Sevehem, 
Vindkraftstyrgruppen, Stråvalla in 
för att berätta om vindkraft.

Texten är från styrelsemötet med några 
kommentarer och frågor från styrelseleda-
möterna.

Kurt: Jag ingår i länsstyrelsens vindkrafts-
grupp. Kring vindkraft finns många regler, 
inte minst kommunala veton, vilket innebär 
att det är svårt att bygga ut. Noden, länssty-
relsens vindkraftsgrupp, lades ner förra året 
i maj, men vi fick igenom att man nu pratar 
om det kommunala vetot. Vindkraftspro-
jektet har lagt ner 10–15 miljoner i projek-
teringar och förberedelser, men kommuner 

Att producera egen el blir en fördel.

har sagt nej. Lokala grupper är 
emot och politikerna säger då 
nej. Nu ska kommunen på ett 
tidigt stadium säga ja eller nej. 
Typexempel var havsvindkraf-
ten utanför Falkenberg, det tog 
tolv år för ett godkännande. Då 
hade tekniken utvecklats och det 
krävde större vindkraftverk. När 
det då blev större fick processen 
börja om. Nu kommer det att 
ändra sig och det blir mer havs-
baserad vindkraft i framtiden, 
då blir det mindre byråkrati och 
överklaganden. 

Vi har tillfört mycket energi 
med vindkraften. År 2020 fick vi 
8 terawattimmar, vilket motsva-
rar fyra kärnkraftverk. Totalt 
sett har Sverige gott om energi. 
Det behövs mer energi. Svenska 
kraftnät köpte in sig på västlän-
ken, energin hämtas i Örebro 
till Skåne. Det behövs inga nya 
kärnkraftverk, det går att bygga 
ut sol- och vindkraftenergi. Vi 
har gott om mark utanför stä-
derna, där kan man göra mycket 
med solenergi. I framtiden 
kommer vi att ha många elbilar. 
I Kungsbacka har Ekstad testat 
laddare till elbilen, att överskott-
selen kan skickas tillbaka till 
nätet. Det är många regler med 
betalningar. Privatpersoner får 
dåligt eller inget betalt. Vi har 
stora ytor och det behövs inte så 
stora ytor för att skapa mycket 
energi. Vi producerar 150 000 
kilowattimmar i Stråvalla, en 
tomt med mer än 2 000 kvadrat-
meter kan bli koldioxidneutralt 
och vi kan köra bil gratis. När 
alla bilar blir elektriska blir också 
elen dyrare. Elpriserna och el-
skatterna kommer att höjas. Att 
producera egen el blir en fördel.

Det är billigast att sätta solpa-
neler på mark, inte åkermark 
då. I Tvååker står solpanelerna 

för lågt, höjs de kan betesdjur gå under 
anläggningen (som svar på Katarinas fråga 
om att lägga solpaneler på tak, inte bördig 
jordbruksmark). När bidraget försvinner 
kommer priserna att sjunka, nu är det sam-
ma pris på panelerna som det var för fem år 
sedan, men det kommer att sjunka. Produk-
tionspriset har halverats, det är marknads-
priserna som håller det uppe. Ska man bara 
ha elen till sig själv krävs ingen åkermark.
  Susanne: Om du tillverkar för mycket el 
är du ingen mikroproducent. Hur gör du då 
med Eon?
  Kurt: Det är ändrat, du klassas som 
mikroproducent om du har en villa. Att 
producera mer än förbrukning kommer att 
bli tillåtet, upp till 3–400 kilowattimmar.
  Susanne: Varför inte placera vindkraft 
utmed stora vägarna, bredvid E6:an, ingen 
har väl ont av vindkraftverk där?
  Kurt: Det blir fler som ser dem och fler 
som retar sig på det, fler som överklagar.

Det finns en oro för elektromagnetiska 
fält. Jag var teknisk direktör 1985 och lät 
Chalmers göra en undersökning vid den 
tiden. De kom fram till att det finns väldigt 
få fall, men det gjordes en undersökning i 
USA. Det var 200 barn som fått cancer och 
det visade sig att de barn som bodde nära 
ställverk fick mer cancer än andra barn, men 
inte längs ledningarna.
  Göran: Buller? Och Vindkraftsparker i 
vatten med fiskarna?
  Kurt: Lyssnade på verket, jag var 200 
meter ifrån. Det är ett buller. Öresundsbron 
– där är fisk. Buller i havet har ökat markant 
de senaste hundra åren. Det är möjligt att 
det finns fiskarter som inte trivs.
  Kerstin: Vågkraft, hur går det med den 
energikällan?
  Kurt: Vågkraft hittills kan nog inte bli 
kommersiellt, det är dyrt. Vindkraft till havs 
är effektivare. Stärka regionalt, där finns en 
energigrupp, det tror jag skulle vara bra för 
Halland att ingå där.
  Lars: Karolinska har gjort en undersök-
ning om elektromagnetisk strålning och 
hjärntumörer, det har inte konstaterats 
något samband.
  Elisabeth: Hur funkar vindkraften i 
Knäred?
  Lars: Funkar nog bra för de som tjänar 
pengar på det… Det är inte så många som 
klagar. Här finns mycket vindkraft runtom-
kring, vi måste ha el och vi måste ha ett så 
vettigt sätt som möjligt att producera det.
  Kurt: Det finns en tysk undersökning om 
hur vindkraften drabbar fåglarna. De fåge-
larter som har mest ont av vindkraftverken 
är de fåglar som är bra flygare, typ falkar. 
Dessa är nonchalanta. Gäss håller sig undan.

Sara Ljungström antecknade.
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Läget i landet 
av 

Po Tidholm

Vi som bor på landsbygden vet att 
landsbygdsproblematiken är 
komplex och inte så lätt att lösa. 
Vi har initiativkraft, visioner och 
idéer, vi är medvetna, samarbets-
villiga och kreativa. 
Varför kan vi då inte locka fler människor att 
stanna kvar på landsbygden eller flytta hit?
 Jag fick en bok i min hand: ”Läget i landet, 
89 tankar om periferier, politik och varför 
landsbygdsfrågan är viktigare än du tror.” 
Författare är Po Tidholm, själv glesbygdsbo 
och journalist och han ger sin syn på hur 
landsbygden förändrats sedan 90-talet och 
hur Sverige urbaniserats. Författaren presen-
terar sina tankar på ett intressant och lättsamt 
sätt. Läs den gärna!
 Po Tidholm pekar på att staden numera är 
norm, där finns möjligheterna till utveckling, 
självförverkligande och karriär. Landsbygden 
blir då med automatik stadens motsats, en 
plats där allt som är åtråvärt är ouppnåeligt. 
Han säger också att den urbana människan 
behöver en landsbygd att vila upp sig i när 
det ska firas semester. 
 Po Tidholm lyfter frågor, sätter fingret på 
orsak och verkan. Han visar på vad som hän-
der när statliga verk, helt eller delvis, säljs ut 
och privatiseras, exempelvis Apoteksmono-
polet. Det finns fördelar, det har öppnats 486 
nya apotek i landet, de har längre öppettider 

Härliga halland. Hallänningen är kreativ och 
initiativrik. Läs om arbeten i 
utvecklingsgrupperna.

BouLebana blir  insektsområde.

Föreningen Vi i Rolfstorp håller på med att planera och söka bidrag för ett fjärils- och 
insektsområde i vår Ekpark. Vi har en boulebana som för få använder och den är jobbig att 
sköta, så därför gör vi om den.
Mvh Ordf. Annette Bergman

   och ett större sortiment av 
  hudkrämer, men det för ock-   
 så med sig negativa kon-
 sekvenser. Tidigare sub-
ventionerades olönsamma 
glesbygdsapotek med vinster 

från mer lönsamma storstadsapotek. Något 
som inte privata bolag skulle åta sig i dag. 
Inga nya apotek har öppnats i glesbygd och 
medicinerna har inte heller blivit billigare, 
tvärtom. Ställda inför att apotek i glesbygd 
skulle stängas sköt staten till bidrag. Det finns 
liknande exempel på andra områden som SJ, 
Postverket, vårdsektorn och skolan.
 Po Tidholm hjälper oss att förstå sam-
manhangen och föreslår också en och annan 
lösning. Det behövs en politisk samling, man 
måste sätta sig ned och bestämma sig för vad 
man vill och vad det ska få kosta. Alla vill ha 
de värden landsbygden erbjuder, antingen de 
är tillfälliga turister, sommargäster, fastboen-
de eller återvändare. Det måste bara formu-
leras.
 Slutligen, i den åttionionde tanken, formu-
lerar Po Tidholm sig så här: ”Ibland tänker 
jag – trots landsbygdsfrågans komplexitet – 
att det är så enkelt att det handlar om rättvisa. 
Var man än bor ska man ha rätt till likvärdig 
service.”
Margareta Ljungström

Foto: Sara Ljungström

Från Hela Sverige ska levas hemsida:
Lars Bergström, ordförande i länsav-
delningen i Norrbotten län, har skri-
vit en insändare om bostadsbristen 
på landsbygden. Den är publicerad i 
Norrländska Socialdemokraten, men 
artikeln är tyvärr stängd så vi publi-
cerar manuset här nedan. 

Den pågående pandemin har inneburit många 
och svåra påfrestningar såväl för enskilda 
som på samhället. Men det har även öppnat 
ögonen för möjligheterna att sköta många 
av sina arbetsuppgifter på distans. Det är 
därför fullt naturligt att vi nu ser en trend 
att alltfler söker sig från storstäder och söker 
efter möjligheten att flytta ut på landsbyg-
den.
  Detta är naturligtvis mycket glädjande 
och helt i linje med vad vi i landsbygdsrörel-
sen Hela Sverige ska leva Norrbotten länge 
har arbetat för. Men om fler ska kunna flytta 
ut på landsbygden måste det finnas någon-
stans att bo.
  Vi ser flera initiativ, såväl från flera olika 
kommuner i länet som från föreningar och 
enskilda, även i andra delar av landet där 
man inventerar så kallade ödehus på lands-
bygden och synliggör dem på bostadsmark-
naden. Initiativ som är mycket lovvärda, 
men det räcker inte. Mer måste göras för att 
fler bostäder ska bli tillgängliga på landsbyg-
den så att alla som nu säger att de vill flytta 
på landsbygden ska kunna göra verklighet 
av sina drömmar.

Hela Sverige ska leva Norrbotten föreslår 
därför:
    Fortsätt och intensifiera arbetet med att 
inventera och synliggöra bostadshus som 
idag står tomma och inte används på lands-
bygden så att de kommer ut på bostads-
marknaden.
    Bearbeta långivare så att de blir mer väl-
villigt inställda till att låna ut pengar till dem 
som vill investera i livskvalitet med boende 
på landsbygden.
    Underlätta tillståndsprocessen för dem 
som vill bygga nya bostäder på landsbygden.
    Ge de allmännyttiga bostadsbolagen i 
uppdrag att bygga flerfamiljsbostäder även 
på landsbygden, inte bara inne i centralor-
terna.

Dessa fyra punkter skulle vara ett första 
steg till att möjliggöra för fler att flytta ut 
från storstadsområdena till landsbygden och 
skapa förutsättningar för att hela Sverige 
ska leva i allmänhet och hela Norrbotten i 
synnerhet!

Hela Sverige ska leva Norrbotten
Lars Bergström, ordförande
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poängpromenader

Junkagårdsrundan
– den veckolånga tipspromenaden!

Sommaren är (snart) här! 
Välkommen att pröva Junkagårds-

rundan, en tipspromenad 
med bil, cykel eller till fots.

Frågorna finns uppsatta 
hela veckan 

med byte 
varje lördag förmiddag.

Start: 3 april
Start och mål och mer information: 

Busskuren i Krogsered. 

Vill du göra frågor 
en vecka i sommar?

Kontakta Siv och Håkan Carlsson 
eller Margareta och Sara Ljungström.

arr. Krogsereds bygdegårdsförening

Projektet heter KomUT och är 
placerat på länsstyrelsen i Halland, 
men är även ett samverkansprojekt 
med Västra Götalands länsstyrelse. 

Syftet är att öka kunskapen om kulturmiljön 
i skogen, där det största problemet, exem-
pelvis när fornlämningar körs sönder, beror 
på okunskap.

Öka utbildningsnivån
Arkeolog Roger Nyqvist på länsstyrelsen i 
Halland är projektledare och ansvarig för 
arbetet som innebär:
* Sammanställa vad som har satsats på inom 
utbildningar och filmer inom kunskapsom-
rådet kulturmiljöer i skogen.

* Skapa en delvis webbaserad utbildning 
kring kulturmiljöer i skogen och hur dessa 
ska hanteras för att vi ska nå en hög beva-
randenivå.
  Hembygdsrörelsen i Halland är inbjuden 
part och tidigare representant i ”Skogli-
ga rådet” (Skogsstyrelsen sektion väst). 
Hembygdsföreningar kommer att bidra med 
några besöksobjekt samt att sprida informa-
tion om detta projekt.

Tre informationsblock
Det kommer att finnas tre block av infor-
mation:
1. Om varför lagar och vad betyder dessa.
2. Det ska vara enkelt att göra rätt, om vad 
man ska tänka på i samband med planering 

och utförande av skogsbruksåtgärder och 
vilka tillgängliga register/informationer som 
finns.
3. Historiska teman – platser med historia 
som belyser både nationella/regionala och 
lokala historier. Dessa sist nämnda platser 
ska utgå från några teman som jag har som 
bas för berättelserna i och om skogen som 
en del av landskapet.
  Vid frågor kring detta projekt kontak-
tar du Roger Nyqvist, se kontaktuppgifter 
nedan.

Roger Nyqvist, arkeolog

Telefon 010-224 33 81, växel 010-224 30 00
E-post: roger.nyqvist@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/halland

KomUT nytt länsöverskridande skogsprojekt om skogens kulturmiljöer
Ett tips från Kerstin Hultin, Hallands hembygdskonsulent:

Prenumerera gärna på 
länsstyrelsens nyhetsbrev. 

Gå in på deras hemsida, där finns 
mycket som är intressant! 

lansstyrelsen.se/halland

Älvsered
Inga-Lill jublar över bygdens första nybygge 
på 30 år.
Kopiera länken till SR Halland:
https://sverigesradio.se/artikel/
inga-lill-jublar-over-bygdens-forsta-nybyg-
ge-pa-30-ar?fbclid=IwAR1VQ0bLNft-
RmDnLOIKGtlwoYZSsbwpLoZB912l-
ZA47uB_iwCwFK_zNKAFE

skaraborg
Länsavdelningen i Skaraborgs län kräver 
daglig postutdelning. 
Kopiera länken till Hela Sverige ska levas 
hemsida: https://helasverige.se/nyheter/
nyhet/visa/laensavdelningen-i-skara-
borgs-laen-kraever-daglig-postutdelning/?f-
bclid=IwAR0532ZuQZcQG_4GI4eNHrd-
5g9RJjkVA4lfuzQVQbB5VHrsjVO9uAZt-
f5HI

Närke
Marie bor i en lada: ”Jag gillar den rymliga 
känslan”

tips från vår sida på facebook.

Kopiera länken till Expressens hemsida: 
https://www.expressen.se/leva-
och-bo/hemma-hos-5/dromhem/
marie-bor-i-en-lada-jag-gillar-den-rym-
liga-kanslan/?utm_medium=social&utm_
source=fbgrupp&utm_campaign=leva&f-
bclid=IwAR1UiPV99CPMyy8MIqN_Ea-
CYBElHh3lmpBwmNnT3TqNtCE0q-
qh5n0-cpTD8

VECKANS LAND&STAD-SPANING (v8)
Terese Bengard
VECKANS BRIST PÅ OMDÖME.
El ska från norra Sverige till södra. Mer 
jobb ska etableras i södra Sverige. Detta är 
det klassiska narrativet i Sverige. Där norra 
Sverige är vår el-koloni.
Kopiera länken till verksamhetschef  Terese 
Bengards sida på Facebook: 
https://www.facebook.com/pho-
to?fbid=10158240819114895&-
set=a.164630364894
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 framhjul             bakhjul                  ram                    styre          pakethållare                  

 framhjul         bakhjul            ram              styre        pakethållare                  

Del av startkortet i cykeltävlingen där 35 besöksmål i Ätradalen ingår.
Tid för dragning meddelas på vår hemsida.
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Natur Kultur Hantverk

Cykla, kryssa och vinn en elcykel!

ðVärde:
28 000 kr

Nu är det dags igen för Ekomu-
seum nedre Ätradalens populära 
och trevliga cykeltävling!

    Tyvärr ställdes tävlingen in 2020, 
      då vi tänkte att det var svårt att 
     genomföra den på ett smittsäkert 
   sätt. Snart förstod vi att det är just 

Cykla, kryssa och vinn i Ätradalen

sådana aktiviteter, uteliv, cykling med mera som behövs och kom att efter-
frågas. Vi hann helt enkelt inte att anpassa tävlingen till de förutsättningar 
som krävdes då katalogen redan låg för tryckning.

Fina priser
Nu 2021 kommer vi tillbaka med en ännu vassare tävling, som startar den 
15 april och pågår till den 15 augusti. Ännu finare priser, Falkenbergs Spar-
bank sponsrar oss med en fantastiskt fin sjuväxlad Crescent elcykel med 
E-going mittmotor, värd cirka 28 000 kr. Dessutom stödjer Team Sportia 
i Falkenberg och Ahtis Såg och Motor i Fridhemsberg tävlingen med 
cykelrelaterade priser. Som kronan på verket kommer de priser som våra 
besöksmål skänker, allt från konst och hantverk till fika för familjen.

Coronasäkrad cykeltävling
Som sagt, smittsäkerhet står i fokus och är viktigare än allt annat. Därför 
har vi förenklat tävlingen och placerat en skylt med en bild på en cykeldel 
utanför besöksmålen. Markera på startkortet rätt cykeldel enligt skylten för 
det besöksmål som du är på. När du varit på fem besöksmål och markerat 
en komplett cykel som består av framhjul, bakhjul, ram, styre och paket-
hållare, deltar du med en lott i tävlingen. Då det är 35 besöksmål i tävling-
en, har du som är flitig möjlighet att samla totalt sju kompletta cyklar och 
är således berättigad till sju lotter i dragningen. En vän av ordning frågar 
sig säkert om man kan kalla en cykel utan sadel, fram- och bakljus för en 
komplett cykel, men vi säger att sadeln och framhjulet sitter monterad på 
ramen och bakljuset är monterat på sadelstolpen.

Tävlingen är gratis
Vi vill så klart att du tittar in på besöksmålen när du är där. Många har 
ordnat med smittskydd. Om besöksmålet inte har öppet just då, finns 
kontaktuppgifter på skylten med cykeldelen. Inget bra är gratis tänker man 
när telefonförsäljaren ringer och erbjuder något utan kostnad. Men… det 
kostar faktiskt inte ett öre att delta i cykeltävlingen med chans att vinna 
något eller några av de fina priserna. Alla kostnader bärs av Falkenbergs 
Sparbank, Team Sportia och Ahtis Såg och Motor och våra besöksmål. 
Fantastiskt eller hur?

Startkort i Ekomuseets katalog
Nu vet jag att du är sugen och undrar mer om tävlingen och framför allt 
var man kan få tag på startkorten. Jag har svaret: Startkort med utförliga 
tävlingsregler finns i Ekomuseets katalog för 2021 på alla turistinformatio-
ner i Svenljunga och Falkenbergs kommuner, på Team Sportia, Ahtis Såg 
och Motor, Ekomuseets besöksmål och på flera andra ställen. 
  Behöver du fler startkort finns det också en folder på de flesta ställen 
med startkort, regler och karta. Som om inte det skulle vara nog kan du 
surfa in på ekomuseum.com. Kolla under fliken Cykeltävling och därifrån 
kan du själv skriva ut materialet.

Nu har jag bara tre saker till att säga:
1. Du är alltid välkommen till Ekomuseets besöksmål, antingen du kom-
mer knallande utmed landsvägen, cyklar eller kommer med hästskjuts. 
Du är också välkommen om färden till besöksmålen genomförs med 
motordrivet fordon men då får du inte delta i cykeltävlingen.
2. Glöm inte att skriva namn och kontaktuppgifter på ditt startkort som du 
skickar till Ekomuseum, Ulvanstorp 105, 311 63 Älvsered före 10/8 2021.
3. Välkommen till besöksmålen och lycka till i tävlingen!

Sven-Åke Gotthardsson
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Styrelsen för Skummeslövsstrands Badortsförening 
2021-02-16 

  Sid 1 (1) 
 
Badortsföreningen är engagerad i utvecklingen av Skummeslövsstrand. Nu välkomnar vi 2021 med ett digert program! Väl-
kommen följa det som händer!  

 
Nyhetsbrev 1 2021 – Vårens program  
Nu presente-
rar vi vårpro-
grammet för 
2021. Ett om-
fattande så-
dant. Särskilt 
glada är vi att 
i år presen-
tera en rejält 
utökad sats-
ning för barn 
och ungdo-
mar.   

Och så är 
StrandNytt 
2021 på väg. 
Kommer i 
postlådan 
inom några 
veckor. 
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läsvärt från riksorganisationen.
Halland tipsar:

Vi har gjort en förkortad version av vårt svar på kommunutredningen, Starkare kommu-
ner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, som kom i februari. Utredningens hu-
vudförslag är sammanslagning av kommuner, trots att man inte hittar vare sig ekonomiska 
besparingar eller besparingar i effektivitet i underlagen. Vi tycker att det kort och gott är ett 
uruselt förslag. I skriften diskuterar vi förslaget utifrån den verklighet som många kommu-
ner lever med och ger förslag till andra sätt att tänka och handla.

Läs skriften för att få argument. Stick den i händerna på någon som behöver kunskapen. 
Sprid den.

Kopiera länken: https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/hela-sverige-ska-leva-om-kom-
munutredningen/?fbclid=IwAR0mTgRZ__I9PUgSENgC8lKxO6-aJNYPy9GB5rbPwM-
2up8qO0mR3m7T-p0c

Webinariet Att lära sig konsumera mindre i 
ett samhälle som manar till överkonsumtion 
genomfördes den 3 mars, men finns upplagt 
på Youtube för den som vill titta i efterhand.

Det leds av professorn i sociologi, Magnus 
Boström, som forskar om politik, represen-
tation, aktivism, konsumtion med mera. I det 
här webinariet berättar han ut och berättar i 
seminariet utifrån sin forskning om sociala 
mekanismer bakom överkonsumtion och de 
resultat hans forskning kommit fram till.

Han berör även kort ett kommande Formas-
projekt om vilka omställningsmöjligheter 
covid-19 ev. kan medföra när det gäller 
konsumtion.

Sverige missar bredbandsmålet för 2020, 
det visar Post- och telestyrelsens, PTS, årliga 
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 
som publicerades i fredags. Den digitala 
klyftan minskar, men finns fortsatt kvar. 
Det skriver Byanätsforum i en webbnyhet 
som de släppte apropå rapporten.

Webbnyheten innehåller kommentarer av 
Cecilia Reje, näringspolitisk expert på LRF 
och knuten till Byanätsforums kansli. Läs 
webbnyheten via Hela Sveriga ska levas 
hemsida.

PTS pressmeddelande finns att läsa på deras 
hemsida.

45 PROCENT AV LANDSBYGDS-
BORNA SAKNAR FIBER.


