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Sommarhälsning 2022 
Hej medlemmar och vänner av lokalt demokratiskt utvecklingsarbete 

Vi var några i styrelsen som deltog på Landsbygdsriksdagen i maj. 
Äntligen blev den av efter att ha varit uppskjuten i två år på grund av 
pandemin! “Hela Sverige Jönköping ska leva” var arrangör.  

Cirka sjuhundra människor deltog fredag till söndag på olika 
aktiviteter. Det var människor från Länsavdelningar, lokala 
utvecklingsgrupper, folkrörelser, Leader från många delar av Sverige, 
Landsbygdsnätverket, SLU, politiker, tjänstepersoner från statliga 
verk och Regeringskansliet, kommuner och företag. 

Att få träffa så många människor, knyta nya kontakter och byta 
erfarenheter är något att uppskatta. Lika uppskattade var 
studiebesöken till olika orter i Småland där vi fick ta del av lokal 
utveckling och alla intressanta seminarier. Alla våra riksdagspartier 
deltog i en debatt om landsbygdens framtid på lördagen och lovade 
oss givetvis mycket godis.  

Vi önskar er alla en skön och avkopplande sommar! 

Asha Ismail, Jan Runfors och styrelsen 

 
 
 
Berätta om er verksamhet i nästa Nyhetsbrev! 
Skicka ditt bidrag till stockholm@helasverige.se 
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Mer från Landsbygdsriksdagen 

 
Vi som var med på landsbygdsriksdagen 2022 var (från vänster): 
Asha Ismail, Philip Lönegren, Jan Runfors, Joseph Tekle och Jan Hultman. 

 
En landsbygdsriksdag innehåller inte bara möten med gamla och nya 
vänner och intressanta utflykter. Årsmöte hölls dagen före 
Landsbygdsriksdagen med val och behandling av motioner och vi från 
länsavdelningarna och några medlemsorganisationer deltog.  

Det som tog längst tid var valet av ledamöter och behandling av 
motioner. Till nya ordföranden efter Åse Classon och Staffan Nilsson, 
som valt avgå valdes Irene Oscarsson och Magnus Ek.  

Tyvärr blev vår sekreterare Conny Mörke inte omvald vilket var 
mycket tråkigt. Vi har nu ingen röst i styrelsen från något storstadslän. 
Framför allt i frågor om landsbygd och stad i samarbete och om 
integration behövs synpunkter bade från storstad och glesbygd! 

En motion som tog lång tid var motionen om länsavdelningarna i 
Västra Götaland. Skulle man behålla fyra avdelningar som nu: 
Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsregionen? Eller slå 
samman till en länsavdelning för hela Västra Götalandsregionen med 
dess fyrtionio kommuner vilket var styrelsens förslag? 

Nu blev det inte så. En nagelbitare till omröstning slutade lika för 
båda förslagen och styrelsen drog tillbaks sitt förslag.  

Det fortsätter att vara fyra länsavdelningar. 

 
 

 
Bankett – i väntan på maten – Asha och Jan 
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Äppledalen 
Bussresan som jag var med på gick till Smålands Toscana, Äppledalen 
där samarbete ger en stark besöksnäring.  

Varför kallas det Smålands Toscana undrar ni nu? Toscana är ungefär 
lika stort som Småland till ytan. Här har odlats frukt sedan 30-talet 
och tack vare det unika klimatet och odlingsmarkernas läge kallas det 
Smålands Toscana.  

Den djupa Vättern värms upp långsamt och håller värmen tillbaka på 
våren precis på samma sätt som den håller kvar värmen på hösten och 
gör detta område utmärkt för fruktodling.  

Trädrullartåget, Gripenbergsbanan (finns mer att läsa på 
Hembygdsföreningen Kaxholmen) är också känt från trakten med en 
spårvidd på 60 cm med syftet att binda samman Jönköping och 
Vireda. Den öppnades 1934 och lades ner 1935, i Gisebobacken fick 
folk ibland gå av och knuffa på tåget för att komma upp för backen.  

Syftet var att binda samman orterna Jönköping och norra Huskvarna 
och användes också flitigt för besöksmål bland annat till utsiktsberget 
Vistakulle där Fredrik med familj nu bedriver äppelodling och 
produktion. 

Man samverkar i Vätterbranterna för att bevara, utveckla och stödja 
lokalsamhällets livskraft, natur – och kulturarv samt kunskap och 
praktik för eftervärlden.” De fattiga markerna i Östra 
Vätterbrantområdet hålls öppna tack vare betande djur.  

Vi besökte Hanna Lupiner. Hanna och Joachim driver Lupiners gård 
tillsammans i byn Knutstorp utanför Gränna med Gotlandsfår som de 
säljer skinn och kött ifrån. Hanna är engagerad i ett projekt för att 
sätta naturbeteskött från Östra Vätterbranterna på kartan tillsammans 
med andra naturbetesproducenter och är även engagerad i Matrundan 
Gränna, som går av stapeln nästa helg här i trakten. Då öppnar gårdar 
och gårdsbutiker upp sina verksamheter i trakten för att locka ut folk 
till trakten.    Asha Ismail 

 

 

Gnosjö en modell för många kommuner 
Besöket i Gnosjö, som är berömt för sin förtagsanda var intressant. 
Det har forskats om vad som ligger till grund för denna anda. 
Människor har genom nätverk, möten i församlingar och föreningar 
skapat tillit och tilltro till varandra på många sätt. Företagare hjälper 
varandra, bjuder på order de inte klarar till andra företag i trakten för 
att nämna något.  

Roligt var det att träffa Norrtälje kommun som deltog med några 
personer och vi träffade även kommunrepresentanter från andra delar 
av landet. Det lovar gott att det offentliga tar del av vår rörelses hela 
bredd på Landsbygdsriksdagen. 

   Jan Runfors 
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Inspirationsseminarier  
 

Vi är nu i slutspurten av arbetsmarknadsprojektet Empowerment + 
med testbädd (Ojobbigt) i Norrtälje i Stockholms län liksom 
Västerbotten i Norsjö och Lycksele. Parterna i projektet samlas kring 
hur vi ska gå vidare från förstudie till ett större projekt.  

Vi prövar metoder/arbetssätt för att stärka civilsamhället som aktör i 
arbetsmarknadspolitiken och i företagande.  

När så Ryssland anföll Ukraina och startade en besinningslös 
förstörelse av landets städer och byar och dödade civila, så kom en 
skrämmande värld plötsligt mycket närmare. 

Det blev också tydligt det många av oss redan insett, att vi inte är 
självförsörjande på grönsaker, spannmål, kött och mycket mer som 
produceras inom lantbruks- och trädgårdsnäringarna. 

Vårt land behöver ställa om till ett hållbart näringsliv och en hållbar 
konsumtion.  

Vi hade i denna stund börjat planera en serie digitala seminarier om 
hållbara gröna näringar. I maj – juni genomförde vi fem seminarier 
med exempel från odling, besöksnäring, Aquaponi med mera. Två av 
dessa seminarier är inspelade och ni kan ta del av dem via länkarna 
nedan.  

Vi kommer i augusti – september erbjuda seminarier om 
bostäder på landsbygden och på öar. Brist på bostäder är ett stort 
problem om fler ska kunna leva och verka på vår svenska landsbygd i 
kooperativt, gemensamhetsbyggande och allmännytta.  

Även ett till innehåll ännu inte bestämt tema kommer efter sommaren. 

 

Här är länken till vår Youtubekanal:  

https://youtube.com/channel/UCaxpigX4iWBmtZakPsMZAyw 

 

Den 16 juni besökte jag och Conny Mörke Forum CIV, (tidigare 
Forum Syd). CIV står för civilsamhället. Där är vi medlemmar i 
Östeuropanätverket, där svenska föreningar och föreningar som 
representerar Östeuropa deltar. 

På mötet deltog en grupp NGO:s från Armenien och vi hade ett bra 
utbyte kring landsbygdsutveckling, jämställdhet och framtida 
samarbeten.  

Belarussiska Folkambassaden deltog och vi hade ett intressant samtal 
där vi berättade om vårt projekt med center for Social Innovations. 
En förening som vi idag inte vågar ta kontakt med på grund av läget 
och risken med vad regimen beskriver som ”agenter”. Att delta i 
föreningsarbete i Belarus idag är farligt.  

Det var ett mycket bra möte som gav hopp för framtida utveckling i 
många av forna Sovjetunionens delar – om de bara slipper fler 
fruktansvärda, illegitima krig . 

Jan Runfors 

 

 

 

 

 

 
Bilden är från Svenska kyrkans 
information 
Läs mer om Act Svenska kyrkans 

arbete i och kring Ukraina.  

 

  

https://youtube.com/channel/UCaxpigX4iWBmtZakPsMZAyw
https://app.bwz.se/svenskakyrkan/b/m/?l=9739e18b-411b-4e6a-96b5-4322c4e6c4a2&r=10348&rcrc=096C94CD
https://app.bwz.se/svenskakyrkan/b/m/?l=9739e18b-411b-4e6a-96b5-4322c4e6c4a2&r=10348&rcrc=096C94CD
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Unga på landsbygden - Landskapsturné 

I sommar 2022 har ni nu möjlighet att som förening vara 
en del av Landskapsturnén 2022.  

Unga På Landsbygden tillsammans med Hela Sverige Ska Leva 
kommer under sommaren åka från Skåne i Söder till Lappland i Norr 
och arrangera Ungdomsevenemang på en plats per landskap. 

Detta för att aktivera ungdomar och skapa en syn av vad 
som finns att göra och tillgå i landskapet för ungdomarna, 
ge era föreningar möjligheten att visa upp vad ni har att 
erbjuda dagens ungdomar för att skapa ett levande landskap 

Hela Sverige Stockholm bjuder in sina medlemmar att lägga ett bud! 

Eftersom våra medlemmar är fördelade på två landskap får ni se till 
att välja rätt länk för att få mer information. 

Södermanland; 3 Augusti 
https://forms.gle/uAjcTL3ophUT91w39 

Uppland; 8 Augusti 
https://forms.gle/dG8HurpWauTxV8NQ7 

 

 
 

 

 
Konstprojekt (Stockholms läns bygdegårdsdistrikt): 
HAVET SOM, OMGER OSS 

HAVET SOM OMGER OSS fokuserar på relationen mellan människa 
och hav, vårt ansvar och perspektiv. 

Samtliga föreningar som deltar är medlemmar i Stockholms läns 
bygdegårdsditrikt. 
Dessutom ingår Bullerö, ett naturreservat i Stockholms skärgård 

Startar 11 juni och pågår till 21 augusti. 

 
Bygdegårdar i 4 kommuner deltar;Norrtälje, Värmdö, Haninge, 
Södertälje. Se kalendarium på sid 6. 
 
Läs mer:  
HAVET SOM, OMGER OSS - Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 
 
 

 
File:Sverigekarta-Landskap 
Text.svg 

Från Wikipedia, den fria 
encyclopedin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Är ett projekt som ägs av 
Stockholmsläns 
bygdegårdsdistrikt och 
genomförs i samverkan med 
Björkö konstnod och 
Länsstyrelsen med stöd av: 
 

 

 

  

  

  

https://forms.gle/uAjcTL3ophUT91w39
https://forms.gle/dG8HurpWauTxV8NQ7
https://bygdegardarna.se/stockholm/var-verksamhet/havet-som-omger-oss/?fbclid=IwAR0uKOVSuEJ_oWO1-0Pa5fsMOca44TWXjS8S0Ad_HnWvJgpKAQcdIhCKLzE
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Kalendarium HAVET SOM, OMGER OSS Uppdaterad 22.06.17 (Fylls på vartefter) 

 
Varje dag Bullerö –  Raststugan på Bullerö öppen varje dag under sommaren. 

Varje helg Oaxen:  Sommarcafé onsdag-fredag 12.00-16.00 och lördagar och söndagar 11.00- 16.00. 

Utställningarna håller öppet lördag och söndag, sammatider som caféet. 

Klippkatedralen kan dock ses dygnet runt hela sommaren. 

18 juni Singö:  Möt-konstnären och materialdelning från 11 - 15: Gemensamt skapandemed 

konstnären Zoey Hart 

27 - 28 juni Möja:  Strandhugg med aktioner / performance i sviten H(e)AV(e) om landhöjning och 

havsnivåhöjningen på Fjärdlång, Dalarö, Kymmendö och Rögrund. 

2 juli Oaxen:  Invigning av flera konstutställningar på Oaxen. Amanda Cardell Finns på plats och 

berättar om sitt verk Klippkatedralen 

2 – 3 juli Rådmansö:  (2/7 Rådmansödagen) Konstnären Annelie Wallin på plats. 

5 -6 juli Björkö:  Öppet hus 11- 14. Delta i samtal, titta och tryck om skisser mm. 

9 juli Singö:  Collaborative Arts Workshop. Se mer info nedan. 

11 juli Singö:  11 juli Guidad grupp Mindfulness Walk och Soft Rock Sculpture Performance by 

the Sea 

12 juli Singö:  Installation av soft-rock-skulptur utomhus 

? juli ... Singö: (slutdatum tbd) - Family Guidad Mindfulness Drawing Walk 

14 juli Muskö:  konstnären Judit Hersko på Grytholmen. 

Öppet under tiden konstnären är där. Se även under Muskö på öppetdagar. 

15 - 21 juli Ornö:  Konstnär Malin Franzen genomför workshops bla vid Sundträsk. 

29 – 31 juli Djurö:  Finns ”Den rullande bygdegården” på plats på Djurö 

31 – 31 juli Rådmansö:  Konstnären Annelie Wallin på plats 

30 juli Nämdö:  Nämdödagen 

30 juli: Muskö:  konstnären Judit Hersko på Grytholmen. 

Öppet under tiden konstnären är där. Se även under Muskö på öppetdagar. 

1 – 6 aug. Björkö:   Finns ”Den rullande bygdegården” på plats på Björkö 

6 augusti Nämdö:   Konstnär Zandra Ahl finns på plats vid konstfyren. 

6 augusti Bullerö:   Resa även till Bullerö 

9 – 15 aug. Ornö:   Konstnär Malin Franzen genomför workshops och föreställning i bygdegården 

19 augusti Björkö:   Vernissage ridå! 

20 augusti Nämdö/Bullerö  Resa och visning arrangeras till Nämdö och Bullerö. 

21 augusti Djurö:   Konstnärerna på återbesök. Loden tas upp! 

21 augusti Rådmansö: *  Finissage! 21 augusti Säkert aktivitet på fler platser! 

 * Finissage kan beskrivas som ”högtidlig avslutning av en utställning” 
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Fler konstutställningar i sommar! 
 
Jon Kahn - Svanar och små hus, målningar 
Jon Kahn har bott vid Magelungen i snart 50 år och det är sjön som är 
hans viktigaste motiv, tillsammans med Utö och Gålö i skärgården.  
Läs mer här: 
https://biblioteket.stockholm.se/kalender/utst%C3%A4llning-svanar-
och-sm%C3%A5-hus-m%C3%A5lningar-av-jon-kahn 
 

 
 
 
Jonas Beckman - TIDPUNKTER - bilder från Rågsved 
Visit Roslagen 
 
I Jonas Beckmans målningar finns en direkt känsla av betraktande. Som 
åskådare av vardagens Rågsved står vi inför något som för många av oss 
känns bekant. Kanske beror det på att många av oss har ett förhållande till 
en plats som påminner om eller är likt Rågsved 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Datum:  
2022-05-30 till 2022-06-19 
Farsta på Kulturhuset Fanfaren 

 
 

 

 

 

Hela sommaren, kolla öppettider! 

Norrtälje konsthall  
Läs mer här: 
https://www.roslagen.se/jonas-
beckman-tidpunkter-bilder-fran-
ragsved 

! 

 

 

 

Tensta konsthall 

Pågår till den 28.8 2022 
/ Runs until 28.8 2022 
Allmänna visningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hurting and Healing: Tänk dig ett annat 

kulturarv 

Hurting and Healing: Let’s Imagine a Different 

Heritage  

Vårens utställning på Tensta konsthall vill ställa frågan: Hur kan 
samhällen och organisationer som formats av europeiska 
kunskapssystem avkolonisera förståelsen av kulturarv? I det här projektet 
har Charles Esche, chef på Van Abbemuseum, tillsammans med Tensta 
konsthall tittat närmare på hur den etablerade västerländska 
uppfattningen av kulturarv kan utmanas och omdefinieras i dialog med 
en rad konstnärer, forskare och gästcuratorer. Läs mer om utställningen! 
Håll utkik efter program i samband med utställningen. Här nedan samt 
på hemsidan och i sociala medier.  
 
Medverkande konstnärer: Brook Andrew, DAAR (Decolonizing 
Architecture Art Research) Sandi Hilal & Alessandro Petti, 
Jeannette Ehlers & La Vaughn Belle, FCNN (Feminist Collective 
with No Name), Edi Hila, Patricia Kaersenhout, Manjot Kaur, 
Taus Makhacheva, Rabih Mroué, Renzo Martens & CATPC 
(Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise), Otobong 
Nkanga, Katarina Pirak Sikku och Jonas Staal. 
 Läs mer om utställningen 

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/utst%C3%A4llning-svanar-och-sm%C3%A5-hus-m%C3%A5lningar-av-jon-kahn
https://biblioteket.stockholm.se/kalender/utst%C3%A4llning-svanar-och-sm%C3%A5-hus-m%C3%A5lningar-av-jon-kahn
https://www.roslagen.se/jonas-beckman-tidpunkter-bilder-fran-ragsved
https://www.roslagen.se/jonas-beckman-tidpunkter-bilder-fran-ragsved
https://www.roslagen.se/jonas-beckman-tidpunkter-bilder-fran-ragsved
https://tenstakonsthall.us4.list-manage.com/track/click?u=03c5bf7fb12f316590915f294&id=8ae59347df&e=d7f850e653
https://tenstakonsthall.us4.list-manage.com/track/click?u=03c5bf7fb12f316590915f294&id=9691d693a5&e=d7f850e653
https://tenstakonsthall.us4.list-manage.com/track/click?u=03c5bf7fb12f316590915f294&id=1aa1a2b1f4&e=d7f850e653

