
 

 
LÄS MER OM VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR! 

Vi är 
de lokala utvecklingsgruppernas, föreningarnas och folkrörelsernas eget nätverk för att ge stöd till det 
lokala demokratiska utvecklingsarbetet i Stockholms län. Vi ska arbeta utifrån de behov som finns 
lokalt och i de lokala utvecklingsgrupperna 

Vi är fristående från stat och kommun och är partipolitiskt och religiöst obundna men samarbetar gärna 
med kommuner i länet, Region Stockholm och Länsstyrelsen för att stärka förutsättningarna för det 
lokala och regionala utvecklingsarbetet och för att bygga nätverk mellan idéburen, privat och offentlig 
sektor 

Vi ska arbeta inkluderande med föreningar och människor utifrån demokrati, mångfald och 
jämställdhet och för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling 

Vår länsavdelning är en del av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva https://helasverige.se/  

Våra medlemmar är; lokala utvecklingsgrupper, föreningsråd, föreningar bildade på etnisk grund, 
folkbildningsorganisationer, regionala och lokala kooperativa utvecklingscentra, alternativa banker, 
Stockholms läns bygdegårdsdistrikt och Hyresgästföreningen med flera  

Vi gör och vi vill 

• Sprider kunskap och metoder för mobiliseringsarbete genom seminarier och annan utbildning  
• Genomföra tematiska seminarier om kultur- och miljöfrågor, idéburet företagande, social och 

ekonomisk hållbar utveckling, bostäder och service med mera 
• Informera om möjligheter till Eu- stöd och andra finansieringsvägar  
• Stimulerar framväxten av kommun bygderåd och liknande lokala nätverk    
• Initierar och sprider information om aktiviteter som stärker samhörigheten inom och mellan 

städer, tätorter, landsbygder och öar i länet 
• Ordnar möten för erfarenhetsutbyte och inventering av vilka stöd som behövs/önskas 
• Erbjuder stöd och utbildning för att utveckla medlemsföreningarnas arbete 
• Delta i samverkansarbete för att stärka den idéburna sektorns samarbeten i regionala 

utvecklingsfrågor i länet 
• Vi är engagerade i landsbygdens utvecklingsfrågor genom att vi deltar i Länsstyrelsens 

partnerskap för Landsbygds - Havs och Fiskeprogrammet 
• Vi är medlemmar i Leader Stockholmsbygd och Leader Sörmlandskusten 
• Vi är medlemmar i Ideell Kulturallians Stockholms län och Microfond Öst 
• Vi är på olika sätt engagerade i Region Stockholms utveckling i landsbygds- och skärgårdsfrågor 
• Vårt viktigaste uppdrag är att stötta lokala utvecklingsgrupper och att inspirera till att fler bildas 

i länets landsbygd och i förorter, städer och tätorter 
• Det lokala demokratiska utvecklingsarbetet är den första samhällsnivån där alla som vill kan 

inkluderas       

https://helasverige.se/


BLI MEDLEM HOS OSS 

Hela Sverige ska leva Stockholms län, org. nr 802407-7433, är öppet för alla lokala 
utvecklingsgrupper, föreningar och folkrörelser på lokal och regional nivå som verkar för att Hela 
Sverige ska leva. 

Hela Sverige ska levas byalagsförsäkring ingår. 
Hela Sverige ska leva har tecknat en försäkring anpassad efter de flesta lokala gruppernas behov. 
Försäkringen gäller alla lokala utvecklingsgrupper, samt länsavdelningar och kommunbygderåd. 
Förutsättningen är att ni är registrerade i vårt medlemsregister.  
Försäkringen omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. 
Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring. 
Genom att vi köpt en kollektiv försäkring, blir kostnaden så pass låg att vi inte behöver ta ut någon 
avgift av våra medlemsgrupper. Den är alltså helt kostnadsfri för våra medlemmar.  
 
Ni får vårt lokala nyhetsblad minst tre gånger per år och däremellan tips om vad som är på gång i 
länet. Ni har möjlighet att få information om er organisation och era aktiviteter i nyhetsbladet. 

Ni kan få vägledning i arbete med egna projekt och vara med på utåtriktade aktiviteter som vi 
genomför, exempelvis konferenser, utbildningar och temadagar. 
 
 Medlemsavgifter: 
   100 kronor för lokal förening/grupp med enskilda medlemmar 
   200 kronor för lokal förening med föreningar som medlemmar 
1 000 kronor för länstäckande medlemsorganisation 
   100 kronor för stödmedlem (enskilda personer) 

Hela Sverige skall levas nyhetsblad 
Ni får även riksorganisationens nyhetsblad som kommer fyra till fem gånger om året. Här får ni 
information om vad Hela Sverige ska leva, nationellt, tycker i aktuella frågor, vilka projekt som pågår, 
aktuella skrifter och annat.   
 
På vår hemsida har du kompletterande information om föreningen 
https://www.helasverige.se/stockholmslan/  
Vi finns även på Facebook: https://www.facebook.com/HelaSverigeSTH 
 
HUR GÖR MAN FÖR ATT BLI MEDLEM? 
För att bli medlem i Hela Sverige ska leva Stockholms län, skicka en rad till vår e-postadress:  
stockholm@helasverige.se  
Vi behöver veta vilket medlemskap ni ska ha (Se under medlemsavgifter). 
Kontaktuppgifter till den som ska ha fakturan (Vi kommer att skicka er en faktura). 
Vi behöver också namn och e-postadresser till de i er organisationen som ska ha våra utskick. 
 
Vår postadress är: 
Hela Sverige ska leva, Stockholms län, 
Box 45008, 104 30 Stockholm 

Nordea Plusgiro: 4285101-4 

 
Bli medlem och stöd det lokala och regionala utvecklingsarbetet i vårt län! 

https://www.helasverige.se/stockholmslan/
https://www.facebook.com/HelaSverigeSTH
mailto:stockholm@helasverige.se

