
     

 

        

   

 

      

Nyhetsbrev No1 - 2023 
  

     

Det här är vi! 
    

 

  

Hela Sverige ska leva Uppsala län är den regionala länsavdelningen av 
riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

Vi är en partipolitiskt,religiöst obunden och ideell förening. 
Vi arbetar med att stärka de lokala utvecklingsgrupperna och andra medlemmar i 

deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi. 
Vår arbetsmetod är att skapa nätverk, initiera projekt och vid behov starta 

utbildningsåtgärder. 
  

Det här är vårt nyhetsbrev där vi samlar aktuell information om vad som händer på 
landsbygden i länet. Har ni någonting ni vill att vi ska förmedla vidare, hör av Er!  

  
    

 

        



Har ni en idé? 
    

 

 
  

    

 

 

 

Har ni en idé? Nu finns medel att söka! 
     

Nu har ni möjlighet! 
Sök bidrag hos Hela Sverige, Uppsala län till något du vill genomföra! 
Bidraget kan ges till en mängd olika projekt, det viktiga är att ni har något som 
ni vill genomföra och som utvecklar er organisation och er bygd. Styrelsen för 
Hela Sverige, 
Uppsala län kommer att besluta vilka projekt som får bidrag. 
Maxbelopp är 5000 kr och din organisation behöver vara medlem i vår 
länsavdelning. 
Skicka in din idé till uppsala@helasverige.se.  
Här nedan finns en länk till 
ansökningsblanketten. 
    

 

        

    

 
  

 



Välkommen Håkan! 
 

 

     

  
Ny ordförande från årsmötet 2022 

 
Jag heter Håkan Fredriksson är 67 år och bor i Nåstuna, en by bestående av 8 
hushåll en mil väster om Uppsala. Jag driver ett lantbruksföretag tillsammans 
med en av mina söner. Vi odlar mest vete (ca700 ha) och föder upp tjurkalvar 

(80st/år). Gården arrenderar vi av 
Uppsala Universitet. Jag har varit aktiv i föreningar i hela mitt vuxna liv, som till 

exempel 4H , Lantmännen och LRF. 
  

    

 

        

   

    

 



 

    

 

Hållbarhet! 
    

 

Workshop om hållbarhet genom Coompanion  
 
 

Coompanion har fått projektpengar för att erbjuda ett antal kooperativ och 
företag i länet en fördjupad workshop/träff på teman som har potential att öka 
kooperativets och företagets hållbarhet på olika sätt. Detta erbjudande gäller i 
första hand medlemmar. Syfte är att stötta och samordna den lokala 
utvecklingen i de 8 kommunerna som finns i länet.  
  

 
    

 

 
  

    

 

Information om Leader  
 

  
Leaderområden Uppsala län har två leaderområden, Leader Upplandsbygd och 
Leader Nedre Dalälven. De är föreningar som har EU-medel att fördela. Ny 
ansökningsperiod startar 2023, så läs mer på deras hemsidor eller kontakta 
kanslierna om du har en ide´ som du vill förverkliga. 
    

 

   

    

 



Kulturhuvudstad  
    

 

Uppsalas kommuns planer på att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 går vidare 
och innehållet ska utvecklas vidare inför ansökan. 
Låt oss hjälpas åt att lyfta landsbygden som en vital del i ansökan. Vi i Hela 
Sverige ska leva i Uppsala län hjälper gärna våra medlemsorganisationer att 
samverka i det viktiga arbetet som 
måste göras inför ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. 
  
  
  
    

 

   

    

 

Mikrofonden Uppsala 
    

 

Mikrofonden i Uppsala län har utökat sin styrka med en ny medarbetare, 
Cyrille Gaubert. Cyrille kommer närmast från Malmö där han har arbetat med 
stadsodlingsprojekt.  Cyrille kommer att fungera som nätverkande rådgivare. 
Mikrofonen Uppsala län verkar främst i Uppsala där vi har stöd från kommunen, 
men om någon förening inom övriga länet har funderingar på det här med 
pengar och finansiering, så tveka inte att höra av er.  
  
Faktaruta om Mikrofonden 
Mikrofonden hjälper företag och föreningar inom den sociala ekonomin att få 
tillgång till kapital. 
 
För vem? 
Föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, lokala 
utvecklingsgrupper inom den sociala ekonomin. 
 
Till vad? 
Start av verksamhet, hyresgarantier, vid expansion eller likviditetsbehov. 
  



Hur? 
Främst kreditgarantier (borgen) vid banklån, checkkredit eller hyresgaranti upp 
till 90 % av 
behovet. Syftet är att underlätta att få banklån och minska risken för 
styrelseledamöter 
och medlemmar, genom minskade krav på personlig borgen. 
    

 

 
       

        

Aktuellt Uppsala läns kommuner 
    

 

 
  

    

 

   

Knivsta 

  
I år fyller Knivsta kommun 20 år. Under året firar vi på olika sätt och vi hoppas 

att du vill vara med. På vår jubileumswebbplats: 
knivsta.se/knivstakommunfyller20 

här hittar du aktiviteter, evenemang, berättelser och filmer som knyter an till 
firandet. 

Var med och bidra till jubiléet du också! Skicka in din favoritbild till oss, ladda 
upp en berättelse eller tipsa oss om något intressant som hänt i knivstatrakten 

förr eller nu. Du hittar mer information på jubileumswebben. 
  

Heby 
Från och med den 6 mars kör UL inte längre insatsbuss 962 mellan Uppsala – 

Sala. Anledningen till beslutet är att tågtrafiken på sträckan nu är tillräckligt 
stabil. Under januari rullade närmare 96 procent av tågtrafiken enligt tidtabell 

meddelar UL. 
  
  

Håbo 
Tillfällig pendlarparkering avstängd 

Från den 6 februari stängs den tillfälliga pendlarparkeringen av. Trafik som 
färdas längs Stockholmsvägen mellan Stationsrondellen och Centrumrondellen 

leds om via en tillfällig väg som går över parkeringen. 



Det som finns kvar på den tillfälliga pendlarparkeringen är tre platser för taxi 
och två platser med tidsbegränsning på 15 minuter för att möjliggöra hämtning 

och lämning av passagerare vid stationen. 
Mer information hittar du på Tillfällig väg ersätter sträcka av Stockholmsvägen 
- Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats. och på Bålsta C - Håbo (habo.se) 

  
Sommarjobb! 

 Är du mellan 15–17 år, folkbokförd i Håbo och vill jobba två veckor i sommar? 
Då kan du söka sommarjobb hos Håbo kommun. Ansökningstiden är 1 till och 

med 26 mars 2023. 
Du kan få sommarjobb inom kommunal verksamhet, hos lokala föreningar eller 

genom att starta eget företag via Rookie Startups. 
  

Starta företag i sommar 
Är du intresserad av entreprenörskap? I sommar får cirka 30 ungdomar 
möjligheten att starta företag som sommarjobb tillsammans med Rookie 
Starups.Ungdomarna får utbildning, startkapital och en personlig coach. 

Sommarjobbet är ett samarbete mellan Håbo kommun och Rookie Startups 
där kommunen finansierar samtliga deltagarplatser och startkapitalet. 

Mer information om sommarjobb och hur du ansöker finns på 
habo.se/sommarjobb. 

  
  

Tierp 
Framtid Hållnäs i Tierp var ett treårigt brett utvecklingsprojekt som drevs av 

Hållnäs Sockenråd 2019-2022. Syftet var att: 

 skapa attraktionskraft och förutsättningar för barnfamiljer att flytta in, för 
ungdomar att bo kvar/återvända efter studier och därmed ge en grogrund för 

en framtida befolkning av fastboende på Hållnäshalvön. 

 öka antalet besökare till Hållnäshalvön och därmed skapa förutsättningar för 
fler företag och arbetstillfällen. 

 öka medvetenheten och intresset kring Hållnäshalvön och skapa en positiv 
anda. 

Projektet avslutades i juni 2022.  
Nu finns en rapport för dig som är nyfiken på att läsa mer 

om vad som hände under detta långa och breda utvecklingsprojekt.  
Läs mer på deras hemsida. 

  
Vision 

Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet. Här förenas 
landsbygdens lugn med närhet till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår 

historia och med engagemang och företagsamhetgår vi gemensamt in i 
framtiden. 

  
Visionen beskrivs utifrån tre arenor: 

 Livsarenan 

 Affärsarenan 

 Utvecklingsarenan 



Vi i Hela Sverige ska leva i Uppsala län hjälper gärna våra 
medlemsorganisationer att samverka i det viktiga arbetet som måste göras för 

att visionen skall bli verklighet. 
  

Östhammar 
  

NÖDROP FRÅN UPPLANDSKUSTENS FISKARE 
Mötet hölls den 1 februari och till mötet var representanter för riksdag, region, 
myndighet, Ålands fiskenäring, grossistledet, yrkesfiskare från Uppsala och 

Stockholms län samt media. 
  

Fokus för mötet var: 

 Samverkan med Åland när det gäller den av regeringen beslutade 
utflyttningen av trålgränsen och därmed ett stärkande av kustfiske av 

strömming och torsk i Ålands hav och södra Kvarken. 

 Om trålgränsen flyttas ut till 12 nautiska mil från kusten är det viktigt att 
diskutera möjlighet till regional förvaltning av strömming och torsk i Ålands hav 

och södra Kvarken. 

 I Öresund och i Rigabukten råder trålförbud och det är av stort intresse att få 
en redovisning hur kustfisket har utvecklats i de två regionerna. Dessa 

erfarenheter är troligen även användbara i vår region. 

 Hela Östersjön inklusive Kvarken är idag hårt belastade av 
klimatförändringar, utsläpp, syreminskning och överfiske. Beståndet av 

strömming är idag hårt stressat av framförallt överfiske. Det är extra allvarligt 
eftersom strömmingen är navet i födokedjan vilket i sin tur innebär att säl, torsk 

och andra fiskarter till viss del saknar föda.    
    

 

  

Organisatörerna Tom Sundell 
och Inger Abrahamsson 

 



 

 

Gräsö-Öregrunds Yrkesfiskarförening 
    

 

   

    

 

Har ni något att berätta? 
    

 

Har ni information från Er kommun som ni vill att vi ska informera om. 
Maila oss på info@lbruppsala.se 
    

 

 
  

    

 

Du har fått det här mailet för att du är medlem eller aktiv i frågor kring lokal utveckling på 
landsbygden. Vill du inte ha dessa mail längre kan du avregistrera dig via länken nedan.  

  
You received this email because you are registered with Hela Sverige ska leva Uppsala 

  
 

Unsubscribe here 

 

   

     

https://49keq.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/v2/r9Ph0SQpu0FTe4JiTj_mJvpw_Pe9b3WI_jjb7cZFWKtavcYwywd_isC6sj4rXKzMZuN9h6kBDnTkv5VG5ZcYRjBhqmgeeYWRmCvhxQNiuZ0GyBZDzESuf4T8PnBOAAfiC1ktOlm0zHK9IgvhrPNtc9HKZc51-D9c-Ni-x9MBJuWztzM
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