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Ordförande har ordet 

Hösten är här med vackra färger och sjunkande temperatur. 
Spännande med våra årstider. Det händer en del i den idéburna 
sektorn nu när pandemin sakta lossat sitt grepp om oss men helt 
över verkar den inte vara. Valet är över … 

 - men inte klimatkris och krig – livsmedel som når alla – 

landsbygdsutveckling – hållbara näringar – social och ekonomisk 
hållbarhet - överfiskning i Östersjön och andra hav – behov av bostäder 
för alla även på landsbygden – flyktingkriser - humanitet och solidaritet?  

Kan fortsätta länge och också konstatera att valrörelsen inte direkt 
prioriterade våra gemensamma frågor i någon större grad utan vädjade mer 
till individens ego och plånboken – I vårt rika land!  

Var är visionerna och var finns dialog och möjlighet till samsyn och 
en höjd blick på läget i vår biosfär? Vi har bara en… 

Vi vet inte hur länge kriget i Ukraina kommer att fortsätta, inte om vintern 
blir kall eller hur landets ekonomi kommer att utvecklas. Men vi vet att 
ideella förening och samarbete mellan olika parter kan göra en viktig 
insats. 

Vi har sedan sommaren fortsatt vårt arbete inom EU-projektet 
Empowerment + och särskilt i den del av projektet som heter testbädd 
Ojobbigt, som är ett arbetsmarknadsprojekt med målet att civilsamhället 
ska vara en aktör som andra inom arbetsmarknadspolitiken.  

Det vi gör och det vi kan erbjuda kan ge effekt att fler människor antingen 
kommer i jobb eller utbildning samt att fler företag startas. Läs mer på sid 
6. 

I våra samarbeten vill vi nämna Forum CIV som är finansierad av SIDA 
där vi i somras mötte föreningar från Armenien som utryckte att de var 
intresserade av bygdeutveckling och Leadermetoden. Vi träffade en 
representant för den Belarussiska Folkambassad som nu finns i 
Stockholm. Vi vet vad som händer i Armenien just nu och kommer att 
kontakta dessa föreningar.  

I denna vecka är vi på möte på Forum CIV då situationen i hela forna 
östblocket är på agendan. Våra vänner i Belarus har vi inte haft någon 
kontakt med på länge av säkerhetsskäl. Vi hoppas och tror på det bästa för 
de länder som nu är i krig eller där civilsamhället är under olika former av 
förtryck.   

Vi har bjudits på intressant studieresa med Bygdegårdsdisriket för att ta del 
av deras konstprojekt ”Havet som omger oss”. Vi besökte Björkö, Singö 
och Rådmansö där vi fick uppleva spännande konstnärsinstallationer med 
havet som inspiration men även besöka Bygdegårdar med intressant 
verksamhet och ta del av mycket annat lokalt utvecklingsarbete och 
samarbete i föreningslivet som sker i Roslagen. 

Vi deltog nyligen på Lokala Ekonomidagarna och kommer att återkomma 

med en text om dessa mycket intressanta dagar om hållbar 

bygdeutveckling.  
https://lokalekonomi.helasverige.se/ 

 

Asha Ismail och Jan Runfors 

 
 

 
       Jan Runfors 

 
 

               Asha Ismail 
 
 

har ordet 

 
 
 
Jan Runfors?? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höstmöte  
17 november 

kallelse kommer 
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Det kom ett brev från Emma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets lokala utvecklingsgrupp 2022 
Hela Sverige ska leva Stockholms län kommer vid höstmötet den 17 
november att utse en lokal utvecklingsgrupp eller förening som är 
medlem i Hela Sverige ska leva Stockholms län och som utmärkt sig 
lite extra. 

Vi vill gärna ha nomineringar på och från grupper och föreningar 
som arbetar för att utveckla och öka engagemanget för sin bygd. I 
staden, förorten, tätorten och på landsbygden. 

Sista dag för att nominera är den 23 oktober. En utmärkelse och som ett 
bevis på uppskattning för gruppens arbete delar vi ut 10 000 kr till den 
grupp vår jury tycker har utmärkt sig i vårt län och detta kommer att tas 
emot av utvecklingsgruppen på vårt höstmöte. 

Den grupp som utses kommer under hösten att nomineras av Hela Sverige 
ska leva Stockholms län till Årets lokala utvecklingsgrupp i Sverige 2023. 

Vi uppmanar alla att föreslå den grupp/de grupper ni vill nominera 
med svar på frågorna: 

 Vilken grupp som nomineras med namn på gruppen samt 
kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och mailadress till 
kontaktperson). 
 Vad har varit utvecklande för den bygd där gruppen finns? 
 Vad har gjorts för att öka engagemanget i bygden? 
 Kontaktuppgifter till den som nominerar (namn, telefonnummer och 
mailadress 
Vänliga hälsningar 

       Styrelsen 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Nominera! 
Skicka till 
stockholm@helas
verige.se 
Senast 7 november 

Hej! 

Jag heter Emma Sjölander och arbetar med min kandidatuppsats i humanekologi vid 
Göteborgs universitet. Jag ska skriva om människor som bor i landsbygder och som 
helt eller delvis har ett levnadssätt som baseras på regenerativa praktiker, vilket 
exempelvis kan vara permakultur, återbruk, självhushållning eller genom andra 
aktiviteter som grundar sig i tankar om cirkuläritet och hållbarhet. Därför söker jag 
personer som skulle kunna berätta om sina kunskaper och erfarenheter i en intervju! 

Det hade varit till jättestor hjälp om ni kunde tipsa era medlemmar om detta genom 
att dela ett inlägg på Facebook eller på annat sätt sprida informationen. Tack på 
förhand!  

Allt gott,  
Emma Sjölander  
gussjoemx@student.gu.se 

 

about:blank
about:blank
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Mikrofonden Öst 
Ny ordförande blev John Gambe (john.gambe@coompanion.se), 
som även är verksamhetsledare på Coompanion Gotland. Vår 
kassör Per Israelsson är ledamot i Mikrofonden Öst.  

Föreningar i Stockholm-Gotland har möjlighet att söka 
kreditgarantier, borgensåtaganden och kooperativt riskkapital via 
Mikrofonden Öst, som har tillgång till Mikrofonden Sveriges fond 
om 17 miljoner kronor. Några exempel på föreningar som fått 
finansiering är ASF: et Canopus hundcenter och personal-
kooperativet Sjöbrisen. 
https://mikrofonden.se/mikrofonden-ost/ 
 

Filantropiskt Forum 
Filantropiskt forum är en fristående och oberoende plattform som samlar 
relevanta aktörer (filantroper, forskare, företagsledare, entreprenörer, 
myndighetschefer, organisationsföreträdare, politiker och opinionsbildare) 
för att sprida och fördjupa kunskaper om filantropins betydelse samt 
stärka villkoren för filantropiska insatser. 

  I denna plattform deltog vi i ett mycket intressant seminarium om 
civilsamhälle och krisberedskap. Från civilsamhället deltog bland annat 
Röda Korset, Mikrofonden, Fryshuset, Famna samt entreprenörer och 
myndigheter som MUCF, MSB och krissamordnare från kommuner. Vi i 
byarörelsen och föreningslivet kan definitivt spela roll i kommunernas 
krisberedskapsgrupper vid kris. Exempel som togs upp var bränder, 
ukrainska och andra flyktingar, permitteringarna under pandemin.  
https://entreprenorskapsforum.se/natverk/filantropisktforum/ 

Här finns en rapport från arbetsgruppen ”vägar till utbildning och arbete i 
de gröna näringarna där Asha Ismail och Jan Runfors med flera deltagit i 
gruppens arbete.   

https://landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/nyrapportva
gartillutbildningocharbeteidegronanaringarna.5.2a9a2f2018397b81841a890
d.html 

 

Jokkmokkdagarna 27-30 oktober 
Upplev Jokkmokks marknad i miniatyr med smaker, dofter, musik, kultur 
och hantverk - fast på hemmaplan!  

I år är det åter dags för Jokkmokksdagarna i det större formatet: fyra dagar 
med Jokkmokks marknad  på Sjödalstorget samt flera spännande 
workshops och föreläsningar. 

 Arrangemanget bjuder på ett brett och färgstarkt utbud av handel, kultur 
och nöje. Det blir genuina samiska delikatesser som renkött, renkorv, 
Jokkmokkskorv, ost producerad i Vuollerim samt förädlade 
egenproducerade bär. Du kan också se fram emot hantverk som 
sameslöjd, stickade vantar, mössor och andra textilier i fantastiskt vackra 
mönster. Från bakvagnen kan du köpa Gahkko - ett tunnbröd som bakas 
på plats. Underhållningen kommer som vanligt från stora scenen med jojk 
av Juhán Niila Stålka.  

Här lite info om årets Jokkmokksdagarna i Huddinge 27-30 oktober: 
https://www.huddingecentrum.se/sv/jokkmokksdagarna 
 Här Facebookevent: 
https://www.facebook.com/events/623728182734609 

Conny Mörke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marknaden är  igång 
följande tider:  

Torsdag 27/10 - fredag 28/10 
kl.10-19 
Lördag 29/10 kl.10-16 
Söndag 30/10 kl.11-15 

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Tenstas Nya Konstskola 

Vill du bli konstnär? Är du intresserad av konst och är nyfiken på att lära 
dig mer?  
Vill du prova nya tekniker och konstformer, gå på utställningar och träffa 
verksamma konstnärer? Gå med i Tensta Nya Konstskola - Tensta 
konsthalls gratis konstkurs! 
Tid: onsdagar kl. 14.00 - 17.00. Start: 9.11 2022. Ålder: 16-25 år 
Har du frågor? Vill du anmäla ditt intresse? Kontakta George Chamoun. 

 

Höstlovskurs med Beckmans Designhögskola  
Med utgångspunkt i den pågående utställningen Molnstudier arbetar de 
tidigare studenterna Johanna Burai och Kimberly Ihre fram ett roligt och 
lärorikt kursprogram för designintresserade unga 16 - 25 år. Fokus är 
ämnet visuell kommunikation och deltagarna får lära sig grunderna i 
professionella idéprocesser i branschen. Anmälan och frågor mailas till 
George Chamoun, konstförmedlare. Mer information om kursens innehåll 
kommer snart på hemsidan. 31.10 - 4.11 måndag till fredag 10 – 14 
 

Från och med 7.10 har konsthallen öppet följande tider: 
Tisdag - fredag 11 - 17 
Lördag och söndag 12 - 17 
Fram till och med den 6 oktober har konsthallen stängt.  
Kaffe, te och kakor serveras till självkostnadspris.  
 
 
 
 

 
 

Musik och miljö I kyrkan 

Hägersten är en av de församlingar i Stockholms Stift som arbetat med sin 
miljödiplomering och för en hållbar verksamhet.  
Den 16 oktober uppfördes Tellus – den sårbara skönheten i Uppenbarelse-
kyrkan för en entusiastisk public.  

Det är nyskriven music av Anna-Karin Klockar med text av Sven Hillert. 
Tre Gosskörer och kören Skarvarna sjöng. Stockholm Concert Orchestra 
spelade. 

Marianne Nord 

 
 
 
 

 
http://www.tenstakonsthall.se 

/  
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Ojobbigt – vad är det? 

Testbädden Ojobbigtär ett projekt som drivs i samarbete med Hela Sverige 
ska leva Västerbotten, egenanställningsföretaget Convoy och Coompanion 
Roslagen & Norrort och i samarbete med kommunerna Norsjö och Lycksele i 
Västerbotten och Norrtälje kommun i Stockholms län.  

I denna förstudie har vi förutom testbäddar (metodutveckling) arbetat i olika 
temagrupper för att lära oss och undersöka hur vi kan förbättra och vässa 
civilsamhället som aktörer inom arbetsmarknadspolitiken.  

Temagrupper har arbetat med bland annat kompetensutveckling, 
effektmätning, innovation och samverkan. En rapport om detta arbete 
kommer ni snart att kunna ta del av.   

Testbäddens övergripande utgångspunkt och mål är att utveckla och testa 
metoder där civilsamhället bygger en strategisk samverkan med det offentliga i 
form av kommuner, som är den offentliga verksamhet som är närmast 
målgruppen, med syftet att stärka människors ställning och inkludering i 
arbetslivet. Detta kan ske som anställd eller entreprenör - som prövas i ett 
förenklat företagande hos egenanställningsföretaget Convoy.  

Inom ramen för projektet har man skapat en digital plattform 
”Uppdragsbanken” där lokala utvecklingsgrupper bjuder in lokala 
företagare, föreningar och privatpersoner att lägga in behov av hjälp med 
arbetsuppgifter. I plattformen kan också privatpersoner erbjuda tjänster eller 
söka aktiviteter de vill utföra. En idé som Väddönavet initierade under en av 
testbäddens första workshops med civilsamhället i de tre kommunerna.  

Uppdragsbanken är en webbaserad plattform för lokal uppdragsförmedling 
som ska hjälpa: 

– lokala organisationer, företagare och privatpersoner att söka och erbjuda 
lokala tjänster och uppdrag 

– lokala företagare att rekrytera personal och samverka med andra lokala 
företag (joint venture) 

– människor att få tjänster och uppdrag som normalt inte hanteras i 
Platsbanken 

I testbädden har även utbildning i olika former av entreprenörskap bedrivits 
och vi har haft en serie digitala seminarier om hållbara näringar i landsbygder, 
tätorter och städer med fokus på gröna och blå näringar, besöksnäringar och 
behovet av att det byggs mer bostäder i landsbygd och på öar som möjliggör 
boende i nya boendeformer, till exempel Byggemenskaper, kooperativa 
boenden och hyresrätter.  

Seminarieserien är gjord i samarbete med bland annat riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva, LRF, Agro Sörmland, lokala entreprenörer i Aquaponi och 
trädgårdsnäring, lokala ”startupföretag” och föreningar inom besöksnäring 
och odling, Väddö Folkhögskola, Skärgårdarnas Riksförbund, 
Naturbruksskolornas förening, Öknaskolan Coompanion Roslagen & 
Norrort, Länsstyrelsen och Region Stockholm.    

Jan Runfors 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

  
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
  

  

Havet som omger oss – har gått i hamn 

Fokus har varit relationen mellan människa och hav, vårt ansvar och 
perspektiv. På öar eller kustnära platser från Singö i norr till Oaxen i 
söder har konstnärer arbetat tillsammans med föreningar under 
sommaren. Alla öppna för besök och diskussioner. 

Björkö medborgarhus – Ett kommande verk av Adam Haugbak 
Havets betydelse för oss alla. Projektet här gällde att skapa en ny ridå i 
havets färger. Förslaget ska bli med gröna och blå våder. Kommer man 
att se HAVET? Måste komma tillbaka och se. 

Singö bygdegård och verk av Zoey Hart Det mjuknande havet, som 
slipar stenarna – kan det påverka människor också? Minns Rudyard 
Kiplings pojkbok ”Havets hjältar” där en bortskämd pojkes kanter 
slipas ner. 

Textilkonsten överraskade– visst är det mossbevuxna stenar på fotot – 
måste ha varit fantastiska hängande ute, sedda på avstånd 

-Härligt med konst som lockar en att fundera över vad det är man ser 
och som lockar fram gamla minnen. 

På Rådmansö knöts nät, men den lilla fiskebåten har strandat och TV 
visar bilder på de stora trålarna som suger upp all sill. 
Marianne Nord 
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Inbjudan från Linköpings universitet: 
 

Inkluderande klimatomställning –  
Dialoger om att leva hållbart bortom staden 
Information till samarbetspartner 

 
Vad är det för projekt? 
Projektet drivs av forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning och finansieras av det statliga forskningsrådet 
Formas. I projektet vill vi studera vad klimatomställning innebär för lands- och glesbygd, och framför allt de som 
bor där. Bakgrunden till projektet är att det saknas kunskap om vilka förutsättningar för klimatomställning som 
finns på lands- och glesbygd eftersom forskning och politik ofta fokuserar på städer. I första fasen ska vi göra 
gruppintervjuer i sammanlagt åtta olika kommuner som representerar lands- och/eller glesbygd. Två gruppintervjuer 
har redan genomförts och nu letar vi entusiastiska samarbetspartners för de återstående sex. 
 
Vad förväntas av samarbetspartner? 

Du som samarbetspartner förväntas hitta deltagare, 5-8 stycken, till en fokusgruppintervju. Datum för 
gruppintervjun bestäms i förväg med projektledaren (Kajsa-Stina) och bör ske mellan november 2022 och mars 
2023. Gruppintervjun tar två timmar vid ett tillfälle, oftast på kvällstid för att underlätta för deltagarna. 
Samarbetspartnern får gärna bistå med att hitta lämplig lokal att genomföra gruppintervjun i. 

Det finns inte särskilt många kriterier för att kunna delta. Som sagt ska samtliga i gruppen bo i samma kommun för 
att ha något gemensamt. Det är önskvärt med blandade åldrar på deltagarna (men ingen får vara under 18) och 
hyfsat jämn könsfördelning. Deltagarna behöver inga förkunskaper men bör förstås ha intresse av att diskutera 
utvecklingen i sin kommun generellt och vad klimatomställning betyder för dem specifikt. 

Projektledaren (Kajsa-Stina) är den som kommer att vara kontaktperson och leda gruppintervjun på plats i de valda 
kommunerna. Ingen ersättning utgår till deltagarna men de bjuds på fika under diskussionen och kan få ersättning 
för resa med egen bil eller kollektivt till och från gruppintervjun. Projektet (Linköpings universitet) står för de 
kostnaderna. 
Samarbetspartnern förväntas alltså bidra med tid, engagemang och lokal kännedom men inte ekonomiskt. För att 
arbetet ska löpa så smidigt som möjligt är det bra med en utsedd kontaktperson. 

För frågor och för löpande kontakt står Kajsa-Stina Benulic som kan nås på 070-474 83 64 
eller kajsa-stina.benulic@liu.se. 

Vill du diskutera klimat och samhällsutveckling? 

Det pratas mycket om klimat just nu: hur mycket utsläppen behöver minskas och hur samhället ska förändras för att 
Sverige ska nå sina klimatmål. Ett ord som används för att beskriva vad vi står inför är klimatomställning, alltså att 
hela samhället ska genomgå en förvandling. Ofta känns det som om de diskussionerna framför allt fokuserar på 
städer, trots att Sverige inte bara består av några få storstäder.  

Därför har vi på Linköping universitets Centrum för klimatpolitisk forskning startat ett forskningsprojekt som 
handlar om att beskriva vad klimatomställning innebär för glesbygden och de som bor där. För att kunna beskriva 
det på ett bra sätt behöver vi prata med just er som bor i glesbygd. Vi välkomnar dig att delta i en 
fokusgruppsintervju i lokal i Strömsund. 

Fokusgruppsintervjun är ett gruppsamtal, som leds av en forskare. Under samtalet kommer vi att prata om till 
exempel hur ni upplever att ni har påverkats av klimatfrågan och vad som är viktigt för er om samhället ska ställas 
om för att minska utsläppen. Du som deltar behöver inga särskilda förkunskaper och du måste inte vara engagerad i 
klimatfrågan. Vi vill höra så många olika tankar, åsikter och erfarenheter som möjligt!  

Fokusgruppssamtalet kommer att ljudinspelas och transkriberas och du kommer att få ge ditt samtycke skriftligt när 
vi ses. Projektet följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Därför kommer vi inte att uppge ditt namn när vi 
rapporterar resultat, och vi analyserar framför allt återkommande argument, snarare än individuella åsikter.  

Varmt välkommen!  
 När? 23 november Kl. 17:00 – 19:00  
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Hej! 

Jag heter Emma Sjölander och arbetar med min kandidatuppsats i humanekologi vid Göteborgs universitet. Jag 
ska skriva om människor som bor i landsbygder och som helt eller delvis har ett levnadssätt som baseras på 
regenerativa praktiker, vilket exempelvis kan vara permakultur, återbruk, självhushållning eller genom andra 
aktiviteter som grundar sig i tankar om cirkuläritet och hållbarhet. Därför söker jag personer som skulle kunna 
berätta om sina kunskaper och erfarenheter i en intervju! 

Det hade varit till jättestor hjälp om ni kunde tipsa era medlemmar om detta genom att dela ett inlägg på 
Facebook eller på annat sätt sprida informationen. Tack på förhand!  

Allt gott,  
Emma Sjölander  
gussjoemx@student.gu.se 

mailto:gussjoemx@student.gu.se

