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Kanske vi ses till Påsk?  
 

I November sa vi: Samhället öppnas – Nu 
får vi träffas igen! 
Sen kom nya bud. Stanna hemma… 
 

Under tiden  - läs om allt  sker. Vilka 
visioner det finns! Ta och gräv där du står 
– vilka visioner har din förening? Berätta 
för oss I nästa Nyhetsbrev – manusstopp 
20 mars! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Berätta om er verksamhet i nästa Nyhetsbrev! 
Manusstopp: 20 mars 2022 
Skicka ditt bidrag till stockholm@helasverige.se 
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Ordförande har ordet 
 
Vi vill börja med att gratulera vinnarna av förra årets pris för ett 
viktigt lokalt utvecklingsarbete som tilldelades Framtid Edsbro i 
Norrtälje kommun och Hökarängens stadsdelsråd i Stockholms 
kommun.  

I år kommer Hela Sverige ska leva att genomföra två stora 
förändringar. Bygdebanken kommer att läggas ned och ett nytt medlemsregister 
kommer att vara på plats i februari. Medlemmar och föreningar som 
finns i Bygdebanken och i vårt register kommer inom kort få ett e-
brev med inloggningsuppgifter för att ni ska se och eventuellt redigera 
era uppgifter samt godkänna att uppgifterna behandlas enligt vår 
dataskyddspolicy. Ny hemsida för riksorganisationen och länsavdel-
ningarna kommer inom kort.   

Pandemin är inne på sitt tredje år och vi har nu vant oss att ha digitala 
möten men förhoppningsvis är pandemin snart över.  

I detta nyhetsbrev kan ni läsa visionen för vår nya medlemsförening 
Kårsta 4 H, Föreningen Språkraft fantastiska språkapp, aktiviteter från 
George Graham Foundation, Bygdegårdarna Stockholmsdistriktet 
med mera. 

Vi deltar i ett nationellt projekt Empowerment + som ni kan läsa mer 
om på denna länk; https://coompanion.se/coompanion/empowerment/ 

Vi deltar också inom ramen för detta projekt i en testbädd inom 
arbetsmarknadsfrågor i Norrtälje kommun där civilsamhället, privat 
och offentlig sektor ska hitta metoder för samarbeten för ett ökat 
företagande i olika former och för att människor långt från 
arbetsmarknaden ska komma i jobb eller utbildning. Om detta projekt 
i sin helhet kommer vi bjuda in till ett möte under våren. 

Då projektet testbädd bedrivs i Norrtälje kommun kan det vara av 
intresse för alla hur det utvecklas. I det nationella projektet är särskilt 
kompetens-utveckling en viktig del som vi dela med oss av. Behöver 
vi mer omvärldskunskap när vi arbetar med arbetsmarknadsfrågor och 
företagsutveckling? Vi tror det om vi ska bli relevanta aktörer i 
samarbete med kommuner och näringsliv för vårt mål som är en 
bygdeutveckling byggd på delaktighet och på en hållbar framtid. 

Vi vill ta reda på vad våra medlemsföreningar har för olika behov av 
kompetensutveckling. I vårt nätverk finns många organisationer med 
kunskap och erfarenhet inom dessa områden. 

Så till nästa nyhetsbrev och kommande digitalt seminarium. 

Ha det fint alla ni!    

Asha Ismail och Jan Runfors och styrelsen 
Hela Sverige ska leva Stockholms län 

 

Vi önskar alla en God Fortsättning på det nya året! 

 

 
Jan Runfors 

  
och Asha Ismail 

  
 
 

 
  

https://coompanion.se/coompanion/empowerment/
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Rapport från Höstmötet 
 

  " Vid hela Sverige ska leva Stockholm läns höstmöte 
den 30 november fick Framtid Edsbro i Norrtälje kommun 
och Hökarängens Stadsdelsråd Stockholms kommun priser 
som årets utvecklingsgrupp" 

 
Motivering 
Framtid Edsbro får priset för sitt arbete att engagera bygdens människor i 
det lokala utvecklingsarbetet för att göra Edsbrobygden till en levande och 
välmående landsbygd där service fungerar som den ska och att det ska vara 
attraktivt att bo och flytta till bygden. Framtid Edsbro söker i alla frågor 
samarbete med andra grupper och enskilda i Edsbro och är öppen för alla. 
Framtid Edsbro har genom möten och enkäter tagit reda på viktiga frågor 
för Esboborna att driva. Framtid Edsbro driver nu många viktiga frågor för 
utvecklingen i bygden och deltar med representanter i kommunens 
Landsbygdsråd.   

Motivering: 
Hökarängens Stadsråd får priset som årets lokala utvecklingsgrupp för sitt 
engagemang för förorten Hökarängen sedan 1990 talet. Föreningen har 
under den tiden lyckats med att få en konsthall till Hökarängen, givit ut en 
tidning, varit aktiva i att en företagarförening bildats, engagerat sig i de lokala 
byggplanerna, drivit konstprojekt med unga, miljö- och integrationsprojekt. 
De har hindrat rivningen och avveckling av en parklek och tar nu över 
parkleken i föreningsdrift och som viktig mötesplats för de boende.  
De har fått de boende i Hökarängen att känna stolthet för sin bygd och gjort 
att de boende och föreningslivet i Hökarängen kommer samman och 
samarbetar.  

 
 
Efterlysning 
 

“Vi planerar ett inspirationsseminarium på Landsbygdsriksdagen i 
Jönköping, maj 2022. Detta presenterades i Nyhetsbrevet för december. 

Vi önskar lokala exempel på hållbarhetsaktiviteter relevanta för Agenda 
2030. Det kan gälla i liten eller större skala på byalag, kommun eller regional 
nivå. Sådana exempel vill vi gärna presentera i vår skrift om Agenda2030-
arbetet från vår temagrupp med samma namn. Skriften planeras vara klar i 
vår lagom till seminariet vid LBR.  

Deadline för att komma med i skriften är 1 mars 2022.  
Lokala exempel att presenteras på vårt seminarium i LBR  - deadline är 1 
februari 2022.” 

Bästa hälsningar, Gunilla Almered Olsson 
Göteborgsregionen, temagruppledare Agenda 2030, tel: 0730 914 917 

 
LBR = Landsbygdsriksdagen 
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Jag vill odla - Södertälje Kommun 

 
https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/tomt-och-
mark/odla/Jagvillodla/ 
 
Jag vill slå ett slag för webbsidan ovan och Södertälje Kommuns 
”Jag vill odla”. 
Gå in på komplementodling och läs hur man i kommunen kan söka 
ett ekonomiskt startbidrag och få rådgivning för att starta eller komma 
vidare med odling. 
 
Eller gå in på Kunskapsbanken: 
https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/tomt-och-
mark/odla/kunskapsbank/ 
 

Conny Mörke 
 

 
 
 
 
Jämställt näringsliv 
Onsdagen den 10 november 2021 höll Dagens industri AB ett 
webbinar på en timma mellan kl. 12-13 med titeln ”Jämställdhet och 
inkludering i fokus – så möter du kraven 2021”.  

En timma med en hel del lärorikt och inspirerande. Dagens industri 
AB gör ett mycket bra jobb med deras evenemang både 
innehållsmässigt och tekniskt. 
Ska man vara lite kritisk också, så är det i det här fallet att det inte var 
så många blandade grupper inkluderade bland talarna. 
 
Det framgick att flera företag, organisationer och experter under de 
senaste åren debatterat flitigt för hur jämställdhet och 
mångfald minskar diskriminering, lyfter kompetens och skapar ny 
innovation. Debatten handlar ofta om hur ett jämställt och 
inkluderande bolag, som präglas av mångfald och inkludering, ökar 
organisationens möjligheter att attrahera, utveckla och behålla både 
medarbetare och kunder för att nå framgångsrika resultat. Det finns 
affärsmässiga fördelar.  
 
Det finns en bred enighet till att jobba för att driva jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet framåt. Det pågår också mycket arbeten och försök 
(Ett flertal lyckade). Men särskilt svårt är det för bolag med invanda 
mönster och strukturer att ställa om. Där jag tror civilsamhället kan 
vara en bra kraft att ta hjälp ifrån. 

Conny Mörke 

 
 
 

 
 
 

  

https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/tomt-och-mark/odla/Jagvillodla/
https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/tomt-och-mark/odla/Jagvillodla/
https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/tomt-och-mark/odla/kunskapsbank/
https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/tomt-och-mark/odla/kunskapsbank/
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Havet som omger oss  
 
I augusti 2021 besökte Bygdegårdarnas distriktsstyrelse i Stockholm 
Årets Bygdegård – Björkö-Arholma Medborgarhusförening. Den 
nyligen nedlagda byskolan hade fått nytt liv som ateljé för konstnärer 
av olika slag under olika tidsperioder. Vi mötte ett engagemang för 
konst, miljö och lokala frågor. Vi mötte en engagerande vision! 

Under hösten beslutade Stockholms läns bygdegårdsdistrikt att 
arrangera konstprojektet HAVET SOM OMGER OSS sommaren 
2022 i samarbete med bl.a Björkö Konstnod i Norrtälje och 
Skärgårdsgruppen. För detta har distriktet ansökt om medel hos 
Kulturrådet, Region Stockholm, Leader Stockholmsbygd m.fl. Medel 
har hittills beviljats från Kulturrådet. Vi väntar på fler besked.  

HAVET SOM OMGER OSS fokuserar på relationen mellan 
människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv. 
Utställningen syftar till att genom konsten skapa mötesplatser och 
engagemang kring lokalt angelägna frågor.  

Vi tänker att utställningen tar plats utomhus (eller i Bygdegården) i 
skärgården i samarbete med den lokala Bygdegårdsföreningen som 
värd men gärna också i samverkan med flera föreningar. Tillsammans 
skapas konstnärliga processer och platsspecifika verk. En förening blir 
värd för en konstnär, ett verk och en konstnärlig process och skapar 
utifrån dialogen en lokal förankring. Konstverken fungerar som 
mötesplatser där människor möts och nya idéer och engagemang föds. 
Också redan producerade verk ställs ut bl.a från residensvistelse på 
Björkö Konstnod. Projektet bidrar till att stärka sammanhållningen 
och uppmärksamma bygden. 

Marianne Nord 
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Vision 2022 Kårsta 4H klubb 
 

Vad ska vi hålla på med 
 
Gym: 
Fortsätta att förbättra och utveckla möjligheterna att så brett som 
möjligt kunna använda oss av de utrymmen vi har för träning 

Minigolf: 
Jobbar fortfarande för att få till våren en fungerande minigolfbana. 
Arkitekten har nu kommit med förslag och vi har hittat en 
entreprenör som kan tänka sig utföra jobbet. 

Mat/café/restaurang: 
Café biten fungerar fortfarande väl och vi ser fram emot en vår och att 
ute serveringen kommer igång igen 

4H Företag: 
Skall vi satsa på där vi kommer att söka personer som kommer att bli 
ansvariga för olika delar av 4H Kårsta. Minigolfen, Café, Serveringen, 
trädgård är 4 områden som vi kommer att försöka driva som 4H 
företag. 

Försäljning/torgstånd/marknad: 
Genom att kunna skapa saker allt från smörknivar till smycken eller 
liknande så vill vi även kunna sälja detta via våran alldeles egna 
marknad. Detta för att påvisa och låta barnen växa genom den 
positiva anda som skapas då man märker att man kan skapa saker för 
andra och att dom uppskattar detta. 

Trädgård och skötsel: 
Sköta om trädgård, gräsmatta beskära träd osv. är en viktig del av vårt 
yttre då det är vi vill att så många som möjligt skall vilja vara och 
trivas. 

Teknik är och har blivit ett stort intressant ämne för Kårsta 4H: 
I våra tankar för framtiden 

Vi skall fortsätta att satsa på teknik för ungdomar men även hantverk 
trä syslöjd gärna kombinerad med modern teknik som 3D Printing, 
laser Printing. Tex kunna skriva text/bilder på slöjdprodukter med 
laser. 

När vi pratar teori så är det direkt kopplat med praktik t.ex. 
ritningsläsning, datakunskap, kodning eller liknande. Det innebär att vi 
skall införskaffa produkter och utrustning som kan erbjuda dessa 
tekniska lösningar. Detta ställer hög kunskap på personal likaså är det 
inte billigt att skapa dessa förutsättningar. Legorobotar är den stora 
grejen just nu som vi satsar stenhårt på  

Bidrag, sponsring samt stödpersonal 
För att kunna genomföra detta krävs att vi får stöd från kommun samt 
privata näringslivet. Söka bidrag från olika instanser för att därigenom 
möjligöra detta är därigenom ett måste för att vi skall kunna fortsätta 
denna utveckling.  

Hjälp oss att bli bättre och stötta oss.- Klubb 4H Kårsta 
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Nyheter från George Graham Foundation  

i Sigtuna och Sollentuna  

 

 Vi inviterar alla civilsamhällets aktörer hjärtligt välkommen till 
Modersmålsfestival i anledning markeringen av UNESCO:s 
internationella modersmålsdag 21 februari.  Besök 
https://modersmalsfestival.se för mer information om hur du 
och din förening kan delta.  

 Vår konstnär Irina Jonsson önskar alla välkommen till hennes 
workshop med vattenmålning och sandanimationer med hög 
WOW-faktor. Bra för barn, ungdomar och föreningar 
(Workshop: Sand- och vattenmålning). Kontakta Irina Jonsson 
via irina@ggfsweden.org och anmäl ditt intresse.  

 Välkommen till vår nya unika grannskapsledarskapsutbildning 
för ungdomar (16-18-åringar) samt unga vuxna 18+ och andra 
intresserade. Vi startar upp våren 2022.  Anmäl ditt intresse. 
Eller kontakta harald.karlsen@ggfsweden.org. 

 Vi förbereder Mångfaldsfestival för hösten 2022 och 2023. Ni 
som är musiker, artister eller intresserad i att medverka, kontakta 
musikansvarig DJ Maytan dj@ggfsweden.org.  

 Vi önskar alla farmorar, mormorar välkommen att ha kul med 
barnbarnen utan mobiltelefon. Irina Jonsson och Nik Dee 
Dahlström bjuder till Workshops med vatten- och 
sandanimation, där ni knyter an till familjen, får bra 
lokagemenskap, hittar era historiska rötter där ni bor och tar del 
av hur man gestaltar det. Kontakta Irina Jonsson och anmäl ditt 
intresse för denna prova-på-workshop.  

 Välkommen till våra veckomöten/måndagsmöten kl. 20. 00 där 
du kan ta del av vad vi gör för att skapa en kultur av trivsel i 
mångfald via https://ggfsweden.org/kalender. Temat är "Ditt 
hjärta, Vad är dina kulturella passioner? Vad glädjer dig? Vi är 
här för att lyssna och ta till vara dina intressen. Vi lär av 
varandra och delar våra insikter. Öppna möten varje måndag kl. 
20.00 - 21.00." 

 Lyssna på Grannskapspodden - 
https://grannskapspodden.se där vi tar upp aktuella program 
om grannskapssatsningar, utmaningar, möjligheter, vänskap, 
mobilisering av ungdomar, utbildningar och ser på grannskap, 
vad det är utifrån olika perspektiv.  

 
Länk till nyhetsbrev: https://ggfsweden.org/nyhetsbrev/2022-1/ 

 

 

 

 

 

 

 

George Graham Foundation 
är en partipolitisk och religiöst 
oberoende ideell kulturförening 
som verkar i framkant för att 
utforska grannskapssatsningar 
för trivsel i mångfald. För oss 
betyder trivsel i mångfald att 
upptäcka styrkor i mångfald samt 
fira mångfald.  

 

https://modersmalsfestival.se/
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https://grannskapspodden.se/
https://ggfsweden.org/nyhetsbrev/2022-1/

