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Kära landsbygdsvänner   

Nu har vintern kommit med besked. Det biter i kinderna och alla som är 
välsignade med en vedspis är innerligt tacksamma för den sprakande värmen 
och hemtrevnaden den sprider.                                                                                                        

Inget är ju säkert i dessa pandemi-tider, men än så länge har många lokala 
julmarknader faktiskt kunnat bli av! Härligt med samvaro och ett litet klirr i 
föreningarnas kassa.                                                                                                                             

Nu får vi se om det stämmer att julen slaskar om Anders braskar. Det hoppas 
jag inte stämmer, för då blir det en slaskig jul. 

 

 

 

 

Ett Gott slut och ett ännu bättre GOTT NYTT ÅR tillönskas alla våra medlemmar och 
vänner!                                                                                                                                                        
Pia Tingvall, ordförande Hela Sverige ska leva Östergötland 

 

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP SAMT ÅRETS 
KOMMUN I ÖSTERGÖTLAND 2021 

För första gången utsåg vi tillsammans med Leader Folkungaland Årets lokala 

utvecklingsgrupp samt Årets kommun. Vi firade detta på Skärkinds Bygdegård 

den 12 oktober med drygt 40 deltagare från lokala utvecklingsgrupper samt 

politiker och tjänstemän från våra kommuner.   

Kvällen inleddes med att deltagarna lyssnade till och 

diskuterade med Josefina Syssner, prefekt på Institutionen för 

kultur och samhälle och biträdande professor på Linköpings 

Universitet, under temat ”Landsbygdens röster och rörelser – 

om livet på landet efter pandemin”.                                                                                

Av de 16 grupper som nominerats gick Igelfors Regna Bygderåd, 

Västra Hargs undergrupp ”Skolgruppen”, Godegårds Bygderåd, 

Företagare i Klockrike med omnejd samt Kvarnvik-Hannäs Bygdegårdsförening vidare till final.                     

Under kvällen berättade de om sin verksamhet.                                                                                                                                                  



Efter en god middag, serverad av ”Håll Bar & Kök”, utsågs Igelfors Regnas Bygderåd till 2021 års 

lokala utvecklingsgrupp i Östergötland med motiveringen:    

 ”När många kanske skulle känt en hopplöshet över hur livet i bygden ställts på ända under pandemin 

så har man i Igelfors-Regna sett nya möjligheter och tillsammans blivit ännu starkare.                                                       

Man har skapat nya möjligheter för att få vardagen att fungera.  Att kunna ses, leka, lära och umgås 

trots de speciella förhållanden som rått och råder under pandemin.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Över generationsgränser, för bygdens folk och för besökare, med gemensamma krafter i bygden.                       

Här förenas föreningsliv, engagemang för skola och förskola, näringsliv, entreprenörskap och kultur i 

ett arbete för en levande landsbygd och för att skapa mervärden för alla som bor här.”    

Till Årets kommun i Östergötland 2021 utsågs Ydre kommun med motiveringen:    

”En liten landsbygdskommun som arbetar väldigt nära sina medborgare.                                                                                   

Ydre kommun arbetar innovativt och kreativt genom kontinuerlig dialog med föreningsliv, företagare 

och enskilda medborgare.                                                                                                                                                                    

Ingen fråga är för liten och inget problem är omöjligt att lösa. I Ydre kommun arbetar man med 

hjärtat först.” 

 

 

Representanter för vinnarna Igelfors Regna Bygdegård samt Ydre kommun tillsammans med Pia 

Tingvall, ordförande i Hela Sverige ska leva Östergötland 

 

Vi kommer fortsätta att utse Årets lokala utvecklingsgrupp samt Årets kommun i Östergötland så vi 

uppmuntrar er redan nu att fundera på lämpliga kandidater till 2022!                                                                               

Mera information om detta kommer under våren. 

 



ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP, ÅRETS 
KOMMUN SAMT ÅRETS LANDSBYGDSUTVECKLARE 
I SVERIGE 2021  

Den 24 november utsågs Tynderö Föreningsråd till Årets lokala utvecklings-
grupp, Hylte kommun till Årets kommun samt Robert Danielsson till Årets 
Landsbygdsutvecklare i Sverige 2021. 

År 2021 års lokala utvecklingsgrupp blev Tynderö Föreningsråd med motiveringen:                                                                                                                                                             
Tynderö Föreningsråd har i samarbete med föreningsliv, boende och 
kommunen utvecklat platsen.                                                                                                  
De har bland annat genomfört ett framgångsrikt fiberprojekt, bevarat 
den gamla bebyggelsen och samtidigt skapat ny för att främja 
besöksnäringen.  

Läs mera om 2021 års lokala utvecklingsgrupp Tynderö 
Föreningsråd: https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/tynderoe-
foereningsraad-aarets-grupp-2021-beraettar-om-hur-de-arbetar/   

 

År 2021 års kommun blev Hylte kommun med motiveringen:                                                                                     
Hylte kommun ser landsbygdsfrågorna som en del av sitt DNA.                                             
Det innebär bland annat att kommunen satsar på sina lokala skolor, att 
ungdomar får gratis kollektivtrafik, att alla invånare som vill, kommer 
att ha fiber senast i slutet av år 2021. Ny detaljplan är på gång för 
boende i hela kommunen och kommunen planerar att införa 
ortsutvecklingsprogram.                                                                                                                                                             
De är ett gott exempel på hur man med gemensamma krafter och lokal 
drivkraft kan skapa framtidstro och få en bygd att blomstra. 

Läs mera om 2021 års kommun Hylte kommun: https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/hylte-
aarets-kommun-2021-beraettar-om-verksamheten/  

 

År 2021 års landsbygdsutvecklare blev Robert Danielsson med motiveringen:                                                                                     
Årets landsbygdsutvecklare var en av de första att se möjligheterna i                                
landets alla tomma hus. Han har skapat en mötesplats och 
inspirationskälla utan dess like på sociala medier.                                                                                                                                                                                                                            
Idag är han också verksam i projektet Landsbygdsdröm, som sammanför 
säljare och köpare av ödehus. Genom sitt engagemang och sin kunskap 
inspirerar han andra, men är också med och återbefolkar landsbygderna 
konkret. 

Läs mera om 2021 års landsbygdsutvecklare Robert Danielsson: 
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/intervju-med-robert-
danielsson-aarets-landsbygdsutvecklare-2021/  

https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/tynderoe-foereningsraad-aarets-grupp-2021-beraettar-om-hur-de-arbetar/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/tynderoe-foereningsraad-aarets-grupp-2021-beraettar-om-hur-de-arbetar/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/hylte-aarets-kommun-2021-beraettar-om-verksamheten/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/hylte-aarets-kommun-2021-beraettar-om-verksamheten/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/intervju-med-robert-danielsson-aarets-landsbygdsutvecklare-2021/
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/intervju-med-robert-danielsson-aarets-landsbygdsutvecklare-2021/


VI UPPDATERAR VÅRT MEDLEMSREGISTER OCH 
VÅRA KONTAKTUPPGIFTER  
Hela Sverige ska levas medlemsregister har funnits i flera decennier och nu 
förbereds för ett systembyte. 

Det innebär att de gamla uppgifterna kommer att importeras till det nya 

systemet. Vi hoppas att det nya systemet ska göra att vi dels lättare når ut 

till rätt personer, dels att våra medlemmar lättare kan underhålla sina 

kontaktuppgifter samt addera flera kontaktpersoner enligt önskemål.                          

Systembytet innebär att Bygdebanken, med fördjupade uppgifter om alla 

medlemsgrupper, försvinner.                                                                                                                                                                             

När övergången till det nya registret är genomförd kommer vi att göra ett 

e-postutskick för att säkerställa att vi dels har rätt uppgifter, dels att kontaktpersoner godkänner vår 

nya Dataskyddspolicy som ersatt den gamla Personuppgiftslagen.  

Vill ni veta mera: kontakta Ilse Straatman per mail ilse.straatman@hotmail.com   
 

Kom ihåg att meddela till ostergotland@helasverige.se vid byte av kontaktperson 

 

FLERA BYALAG/BYGDEFÖRENINGAR I ÖSTER-

GÖTLAND HAR BEVILJATS UTVECKLINGSCHECKAR 

OCH FLER HAR CHANSEN!  

Hela Sverige Ska Leva Östergötland har avsatt medel för Utvecklingscheckar till 

lokala utvecklingsgrupper i Östergötland. 

Utvecklingscheckarna – på upp till 10 000 kr - ska gå till aktiviteter som bidrar till 

en utveckling av aktuellt område, till samhällen/byar som har max 1 500 invånare. 

Sökanden ska vara medlem i Hela Sverige ska leva Östergötland.                                                                                                                                             

Följande grupper har beviljats utvecklingscheckar:                                                                              

Asby sockenförening till gemensam marknadsföring av vad bygden har att erbjuda, Skärkinds 

byalag/Skärkindsortens bygdeförening till barn- och ungdomsverksamhet, Normlösa-Skeppsås-

Vallerstad Bygdelag för att skapa en mötesplats för ungdomar och vuxna samt Klockrike byaråd för 

att skapa en lokal klimatplan. 

Om ni är tveksamma om vad det skulle kunna vara eller hur man gör så kontakta Lelle Karlsson på 

tel. 072-992 42 82 eller mail vbklelle@gmail.com 

Beskrivningen samt kostnadsbudgeten mailas till vbklelle@gmail.com  
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FLÄSKOMAT – EN OBEMANNAD GÅRDSBUTIK  
Med dagens teknik blir det lättare om man vill starta egen obemannad butik, 

både gällande övervakning och betalningssystem. 
 

I ett tidigare Nyhetsbrev berättade Jeanette Blackert om sitt familje-

företag Blackert Lantbruk som hon driver tillsammans med sin make 

Hans. Deras affärsidé är att ta fram världens bästa griskött med största 

möjliga djuromsorg och minsta möjliga miljöpåverkan.                                                   

Via samarbeten och med hjälp av företagsstöd hos Leader Folkungaland 

har de skapat sitt koncept med Fläskomaten. 

 

Här kan du se en film hur det går till när man handlar på Fläskomaten via att öppna dörren med sitt 

BankID och betalar med kort eller Swish https://www.youtube.com/watch?v=c8YZeaC3sdM 

Här kan du läsa mera  https://www.leaderfolkungaland.se/nyheter/flaskomaten---har-blir-det-

enkelt-och-prisvart-att-handla-narproducerat/                                                                                                                                                               

 

FRILUFTSLIV BIDRAR TILL BÄTTRE HÄLSA OCH 
VÄLMÅENDE 

Friluftslivets år 2021 har syftat till att få fler människor i alla åldrar att prova 
friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets 
värden och allemansrätten.  

På temasidan ”Må bra ute” finns många goda exempel och tydliga 
budskap om bl a Friluftsliv i pandemin, Friluftsliv – en investering i 
folkhälsa, Konferenser på temat Må bra ute, Projekt i urval, Flytta 
ut arbetet i det fria.                                                                                                                                                                 
Du kan lyssna på följande tema: Hur du får med tonåringen ute i det fria, Aktiv senior i Varbergs 
kommun, Hälsofrämjande utemiljöer, Viktigt att komma ut både för kropp och själ, Dra åt skogen, 
Skogsbad och naturvaro – för ökat välmående.                                                                                                                            

På temasidan hittar du även kalendern med samtliga teman under 2021 års 12 månader.  

Här kan du läsa allt som finns på temasidan ”Må bra ute” https://www.luftenarfri.nu/ma-bra-ute/  

Här hittar du bra tips på besöksmål samt Länsstyrelsen Östergötlands överskådliga karta på 
vandringsleder och naturreservat i Östergötland: 
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal.html  
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NYA ADRESSER FÖR INSKICK AV BLANKETTER 
OCH HANDLINGAR TILL LÄNSSTYRELSEN OCH 
JORDBRUKSVERKET  

Från årsskiftet gäller nya postadresser när du skickar brev med handlingar med 
koppling till projekt- och företagsstöd, miljöinvesteringar samt jordbrukarstöd.  

Här hittar du adresser till länsstyrelsen samt andra stödmyndigheter: 
https://jordbruksverket.se/kontakta-oss/adresser-till-lansstyrelsen-och-andra-
stodmyndigheter  

 

ATT SÄTTA FOKUS PÅ LANDSBYGDER  

Kommuner och regioner över hela Sverige tillämpar särskilda arbetssätt för att 
integrera ett landsbygdsperspektiv i sina verksamheter. Men vad innebär det i 
praktiken? Och vilka skillnader finns mellan olika typer av kommuner och 
regioner? 
 
Genom en kartläggning av alla regioner och ett hundratal kommuner framträder 
en mångfald av arbetssätt. Bland de vanliga finns särskilda funktioner för 
landsbygdsfrågor och olika typer av samverkan med aktörer i landsbygder.                         
Bland de mindre vanliga finns särskilda budgetposter, politisk organisering och 
modeller för landsbygdssäkring.  

Tillväxtverket har i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet gett ut två 
rapporter som du kan ta del av för att få mera information. 

Här kan du ta del av Att sätta fokus på landsbygder del 1 ”Så gör kommuner 
och regioner””: 
https://tillvaxtverket.se/download/18.2dd805c517b6193673766e95/1631094903871/Att%20s%C3%
A4tta%20fokus%20p%C3%A5%20landsbygder%20del%201_rapport.pdf  
  
Här kan du ta del av Att sätta fokus på landsbygder del 2 ”Lärdomar från kommuner och regioner”: 
https://tillvaxtverket.se/download/18.2dd805c517b619367377498d/1631271514714/Rapport%2003
77%20Att%20s%C3%A4tta%20fokus%20p%C3%A5%20landsbygder%202.pdf  
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UNDER NÄSTA ÅR KOMMER VI PRESENTERA VÅR 
NYA HEMSIDA  
 

Välkommen att ta del av mera information och följa vår verksamhet!  
 

På vår hemsida kan du bl a läsa om och följa vår verksamhet samt se hur din 

lokala utvecklingsgrupp blir medlem om ni inte redan är det.    

Klicka på länken så kommer du direkt till vår nuvarande hemsida 

https://helasverige.se/oestergoetlands-laen/  

Vi återkommer med mera information under nästa år. 

 
 

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ SOCIALA MEDIER                                
Hela Sverige ska leva Östergötland finns på Facebook och Instagram.                                      

Vill du hålla dig uppdaterad följ oss gärna på Facebook där vi heter “Hela Sverige ska leva - 
Östergötland ” https://www.facebook.com/HelaSverigeSkaLevaOstergotland                                                                 

Vi finns också på Instagram där vi heter ”Hela Sverige Östergötland” 
https://www.instagram.com/hela_sverige_ostergotland/  

 

 

PRENUMERERA PÅ OCH GE TIPS TILL VÅRT 

NYHETSBREV 
Vet du flera som är intresserade av att prenumerera på vårt Nyhetsbrev eller har du 
tips till kommande Nyhetsbrev maila till ostergotland@helasverige.se  
 

Avsändare av Nyhetsbrevet är Hela Sverige ska leva Östergötland. 
Mailadress: ostergotland@helasverige.se  
 

Kom ihåg att meddela till ostergotland@helasverige.se vid byte av kontaktperson. 
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