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Redaktörens ruta

Så har då den efterlängtade våren 
kommit med allt vad det innebär. 
Utvecklingsgrupperna som haft sin 
verksamhet i vintervila får nu bråt-
tom med allt som skall fixas inför den 
kommande sommarens alla aktivite-
ter. Jag vet mycket väl hur det känns. 
Själv gör jag dessutom U-Svängen och 
ränner runt på möten av många olika 
slag. Våren är onekligen stressig men 
också helt underbar. Ljusets och flytt-
fåglarnas återkomst skänker styrka 
och livsglädje. I år har jag avsatt tid 
för min fågelskådning.
Det känns bra att efter åttio år äntli-
gen ha lärt sig att prioritera tid för sin 
egen hobby. Alla borde unna sig den 
till synes självklara, men ack så svåra, 
lyxen.

Jag behöver din hjälp!
I nästa nummer av U-Svängen tänker 
jag skriva om ridklubbar och häst-
näringen. Det finns små och stora 
stall som alla på sitt sätt är viktiga för 
orten där de verkar. Har du några tips 
om detta som du tycker skulle passa 
i en sådant reportage så blir jag lite 
extra glad om du hör av dig till mig. 
Du når mig på mobilen eller via e-post 
(se info under bilden). 

Till sist önskar jag er alla en  
trevlig vår och försommar.

Inge Larsson  
Tel: 070-665 45 43  
E-post: virsboinge@telia.com

HELA SVERIGE SKA 
LEVA/VÄSTMANLAND  
är en ideell förening. Rådet ska vara 
länken mellan centrala, regionala, 
kommunala och lokala aktörer. På 
så vis kan den lokala utvecklingen 
främjas.  

Vill du eller dina kontakter läsa 
U-Svängen på nätet, gå till 
www.helasverige.se och klicka 
på ”Välj länsbygderåd” för att se 
Västmanland.

ORDFÖRANDE  
HAR ORDET:

Början på april och några alldeles underbara 
dagar. Året har börjat med en rivstart med 
många viktiga och intressanta möten och 
konferenser som bådar gott inför vår fram-
tida verksamhet.
I början på april besökte vi Tärna och deras 
bygdegård som de hållit på att renovera, 
spännande att få se slutresultatet.

Servicelyftet är ett mycket spännande pro-
jekt där jag sitter med i styrgruppen. Projek-
tet handlar om servicen på landsbygden och 
enkäter har skickats ut både till handlare 
och landsbygdsbor. Artikel om Servicelyftet 
kommer senare i U-Svängen.

Vi kallade till ”Tågmöte” med anledning av 
den situation som råder med inställda tåg 
samt förseningar med allt vad det innebär 
för pendlare och skolungdomar med flera.

16 mars hade vi vår årliga konferens och ett 
stort GRATTIS till Badelunda Hembygds-
förening som fick motta priset för ”Årets 
Lokala Utvecklingsgrupp”.

Måndag 18 mars träffade vi de flesta riks-
dagspartierna i Västerås för att diskutera 
landsbygdsutveckling och tisdag 19 mars 
deltog jag och Nils-Gunnar Nilsson i Väs-
terås med anledning av ”RUS” (Regional 
Utvecklingsstrategi).

29-30 mars deltog 4 representanter från vårt 
länsbygderåd i konferensen Mittsamverkan 
i Lyrestad (där Skaraborg stod som värd). 
Rapport i nästa nummer av U-Svängen.

Nästa punkt blir årsmötet 25 april i Arboga 
då jag hoppas att många ställer upp och 
deltar. Länsstyrelsen kommer och berättar 
om deras möjligheter att bidra till Lands-
bygdsutveckling. Om du inte fått kallelsen 
så finns den med i den här U-Svängen.

Vi ses på årsmötet!

Helen Fahlin, Ordförande

KALENDARIUM
 
HALLSTAHAMMAR
19–21 april kl 10–16
Konst & Kulturrundan. Lokala konstnärer.
Svedvi Berg Hembygdsförening

30 april kl 19
Valborgsmässofirande vid Skantzen
Svedvi Berg hembygdsförening

4 maj 
Åsby-Skantzendagen
Svedvi Berg Hembygdsförening

30 maj kl 8
Gökotta och gudstjänst i kapellet
Svedvi Berg Hembygdsförening

6 juni kl 13
Nationaldagsfirande på Skantzen
Svedvi Berg Hembygdsförening

VIRSBO
19–25 april kl 10–16  
Konst & Kulturrundan.  
Gunnar Forsman, Jennie Pettersson samt 
Virsbokonstnärerna
Virsbo Konsthall

4–26 maj lör– sön kl 13–17
Samlingsutställning. Naturmåleri
Virsbo Konsthall

VIRSBO
23 maj kl 19
Teater Florrie. Gästspel av Länsteatern 
Virsbo Konsthall

1–23 juni lör–sön och helgdag kl 13–17
Konstnärerna på Saltskog Gård
Virsbo Konsthall

29 juni–28 juli lör–sön kl 13–17
Konstglas i världsklass
Virsbo Konsthall

FAGERSTA
4 maj  kl 10–15
10-årsjubileum. Fest hela dagen
Åvestbogården, Fagersta

RIDDARHYTTAN
30 april 
Valborgsmässofirande 
Sågplan i Riddarhyttan

KUNGSÖR
11–12 maj
Konst & kultursafari
Kungsör med omnejd

Här kan alla våra föreningar  
annonsera sina aktiviteter.

Sänd uppgifter till: virsboinge@telia.com
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Den 16 mars hölls Länsbygderådets 
traditionella vårkonferens. I år samlades 
ett 25-tal landsbygdsutvecklare på Wirsbo 
Herrgård. Konferensen inleddes med en 
härlig gemensam lunch i herrgårdens mag-
nifika matsal med utsikt över Virsbosjön. 

Efter lunchen hälsade länsbygderådets ord-
förande deltagarna välkomna och presente-
rade Länsbygderådets verksamhet.

Dagens föreläsare var Hans Erik ”Hacke” 
Näslund från Docksta Bordtennisklubb. 
Föreningen som korades till Årets lokala ut-
vecklingsgrupp i Sverige 2006. På ett mycket 
medryckande sätt, som på en teaterscen sä-
kert skulle fått stående ovationer, berättade 
Hacke om hur man kände sig tvingade att 
starta Docksta Bordtennisklubb då det inte 
fanns plats för bordtennis i ortens oriente-
ringsklubb. Bordtennisklubben har i dag 
utvecklats från en enkel förening för några 
ungdomar till en för bygden viktig aktör 
med stiftelser och aktiebolag på sin lyra. När 
kommunen ville lägga ner skolan så tog man 
över den. Man förhindrade rivning av hyres-
hus genom att ta över dessa samtidigt som 
man då fick ta över äldrevården. Man har 
byggt en stugby, ett industrihus, tagit över 
en skofabrik, en skidlift, ordnat bergsklätt-
ringsläger m m, m m. Allt som de företagit 
sig har blivit stora succéer som antingen 
finns kvar i egna företag eller övertagits av 
framgångsrika privata entreprenörer. 
Hacke poängterade också att ingenting gör 

sig självt. Det måste finnas lok (eldsjälar) 
som drar, som är uthålliga. I Docksta Bord-
tennisklubb är vi färre än fem sådana lok 
men vi har folkets förtroende och de är en-
tusiastiska och ställer upp på olika sätt i det 
som bordtennisklubben sätter igång även 
om de initialt ofta säger ”Det går aldrig”.

Konferensens andra stora programpunkt 
var korande av ”Årets lokala utvecklings-
grupp i Västmanland”.  Tolv välmeriterade 
föreningar fanns med på nomineringslistan. 
Helen Fahlin berättade att juryn haft ett 
tungt och intressant arbete innan man slut-
ligen kunde enas om en segrare. Valet föll till 
slut på Badelunda Hembygdsförening med 
motiveringen:

Föreningen får utmärkelsen för
– sitt idoga och framgångsrika arbete med att  
 utveckla det historiskt värdefulla området  
 vid Anundshög. 
– sitt engagemang och sin breda verksamhet  
 som gagnar både sockenbor och besökare.
– sitt framgångsrika samarbete med många  
 andra föreningar och aktörer.
 
Efter det att Helen Fahlin överlämnat ett 
värdebevis på 10 000 kronor, ett diplom 
och blommor till Badelundas representan-
ter tog hembygdsföreningens ordförande 
Bengt Wallén över och berättade om fören-
ingens verksamhet som verkligen varit och 
är imponerande. Han presenterade även två 
nya bygdeböcker som föreningen släppte 

samma dag som de nu fick sin utmärkelse. 
Bengt poängterade också att föreningen nu 
skall satsa på att ge ut flera nya böcker om 
byarna i Badelunda socken.

Innan konferensen avslutades diskutera-
des gemensamma frågor att behandla un-
der det kommande året. Kommunikation, 
bredband och kontanthantering ansågs som 
några av de viktiga frågorna för landsbygden 
som snarast behöver lösas.

Inge larsson

BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING   
UTSEDD TILL ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 2018

Diplom, blommor och värdebevis på 10 000 kr överlämnades till representater 
från Badelunda hembygdsförening. Fr v Göran Eriksson, Helen Fahlin (Länsbygde-
rådet), Lisa Frisk och Bengt Wallén.

”Det går aldrig”, sa man i Docksta, när vi startade bergsklättringsdagar 
i Skuleberget. Det kom ett tiotal första året. Nu kommer det över 1000 
personer varje år, berättar Hans Erik ”Hacke” Näslund.

INBJUDAN  
TILL ÅRSMÖTE 
Torsdag 25 april 2019 kl 18  
i Stadskällaren, Nygatan 42, 
Arboga

Meddela ev matallergi.
Anmäl deltagande senast  
18 april till: 
Styrelsens sekreterare  
Regina Da Ré 
Mobil: 073-734 12 94 
E-post: gina-julla@live.se

Hjärtligt välkommen!
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Mitt i den röran träffade vi föreningens ordförande Ulrika 
Pettersson och föreningens allt i allo Anders Lindberg 
över en kopp kaffe och en alldeles underbar kaka. Ulrika 
och Anders berättade att det finns cirka 300 innevånare i 
Tärna socken som är en typisk jordbruksbygd utan central-
ort men med många små byar utspridda över hela socknen. 
Här bor omkring 300 personer och 190 av dessa är med-
lemmar i sockenföreningen.    

Bygdegården byggdes 1825 som skola och klockarbostad. 
Skolan lades ner 1905. Huset blev då församlingshem och 
festlokal. 2011 fick Tärna bygdegårdsförening, som startades 
1997, överta gården för en krona.
Huset var då ganska slitet och i behov av renovering. När 
vi kom till byggkostnader på 800 000 kronor fick vi nästan 
ångest och insåg att det ville till sponsorer om vi skulle klara 
jobbet. Vi gjorde ritningar och sökte bidrag från Länssty-
relsen, Leader och kommunen. Ritningarna godkändes 
inte. Vi gjorde nya och då fick våra byggplaner godkända 
och bidrag beviljade. Nu i juni skall allt vara klart och vi 

När U-Svängen besökte Tärna Bygdegårdsförening pågick det febrilt arbete och  
byggoreda i hela bygdegården. Utanför arbetade ett byggföretag med utbyggnad av  
lokalen och ombyggnad av entrén. Invändigt arbetade medlemmar med ändringar  
och målningsarbeten. Hela bygdegården skall renoveras och moderniseras. 

Trots ombyggnaden har man hunnit med en hel del verksamhet. Förutom det traditionella firandet på 
Valborg, påsk, midsommar och Lucia har man också arrangerat Hemvändardag.

TÄRNA    
BYGDEGÅRDS- 
FÖRENING

BESÖK HOS
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planerar för en invigningsfest, säger Anders 
som har haft huvudansvaret för hela om-
byggnaden.

Vi frågade Ulrika och Anders om föreningen 
hunnit med något annan verksamhet under 
året som gått.  De berättade då att man trots 
ombyggnaden hunnit med en hel del verk-
samhet. Förutom det traditionella firandet 
på Valborg, påsk, midsommar och Lucia har 
man också arrangerat Hemvändardag, en 
historisk vandring i bygden, julgransplund-
ring, påskpyssel för barn och tre teaterföre-
ställningar.

Nu lägger vi dessutom till en ny verksamhet till 

vår ordinarie, säger Anders. Vi kommer även 
att bli något av socknens hembygdsförening 
när vi nu skall ta hand om sex små timmerhus 
som finns på bygdegårdens tomt. Dessa kom-
mer att rustas för att kunna visas och använ-
das i föreningens verksamhet, säger Anders 
med stolthet i rösten.

Hur är det möjligt? Hur klarar ni av det här? Ni 
är ju trots allt en ganska liten sockenförening 
frågar vi.  Då svarar Ulrika och Anders med 
att föreningen har 195 medlemmar och att 
60 utav dessa är aktiva i föreningens opera-
tiva verksamhet. Men alla bidrar med någon-
ting, säger de.

Man kan inte annat än imponeras över den energi 
och entusiasm som präglar både styrelse och 
medlemmar i Tärna Bygdegårdsförening.
Vi ser fram emot att få komma på den stora 
invigningen av den nyrustade bygdegården 
någon gång i juni.

Inge Larsson

Bygdegården har genomgått en omfattande 
renovering. I juni blir det invigningsfest. 

Historiska vandringar i bygden är ett uppskattat 
arrangemang i föreningen.

Under senvintern har styrelsen i Länsbyg-
derådet haft bråda dagar. Viktiga möten 
och konferenser har kommit slag i slag. 
Flera av dem har vi ordnat själva och andra 
med viktiga landsbygdsfrågor har vi ansett 
oss vara skyldiga att deltaga i för att föra 
landsbygdsgruppernas talan. Vi blir allt-
mer uppmärksammade som en viktig ak-
tör i forum där landsbygdens frågor skall 
diskuteras. Det är bra och det känner vi 
oss stolta över.

Den 18 mars hade vi inbjudit alla politiska 
partier till en informations- och diskus-
sionsträff på Aros Congress Center i Väs-
terås. Alla kom utom Moderaterna som 
hade förhinder. 

Efter gemensam lunch hälsade vår ord-
förande Helen Fahlin välkommen och 
berättade om riksorganisationen HSSL:s 
verksamhet. När hon kom in på Läns-
bygderådets organisation och verksamhet 
blev många förvånade över att det finns 
drygt ett hundra utvecklingsgrupper i vårt 
län. Det verkade som om många inte hade 
en aning om den gemensamma utveck-
lingskraft som dessa grupper utgör.

Under ett par timmar diskuterade vi vik-
tiga frågor som kommunikation, service 
på landsbygden,  kontanthantering, kultur 
och det faktum att länets fyra nordliga 
kommuner nu av Jordbruksverket lämnats 
utanför möjligheten att ordna Leaderpro-
jekt och få tillgång till de medel som EU 
avsatt för Sveriges landsbygdsutveckling.  

Innan vi skildes uttryckte politikerna sin 
tillfredsställelse med träffen och sade sig 
vilja fortsätt träffa oss i Länsbygderådet 
för att diskutera den västmanländska 
landsbygdens viktiga frågor. Vi i Länsbyg-
derådet är mycket glada för den positiva 
respons vi fick från politikerna. Vi är måna 
om att värna om den här nya kontakten 
som ger oss ytterligare möjlighet att fram-
föra våran syn på vad positiv landsbygds-
utveckling står för och vilka stora möjlig-
heter som finns här om bara många viljor 
och insatser kan samordnas.

Inge Larsson

Träff med 
ledande politiker 

i regionen
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Kontanthantering i  
framtiden?

Hela Sverige ska leva (HSSL) har 
nu lämnat in sitt remissvar på 
Finansdepartementets utredning 
Tryggad tillgång till kontanter. Vår riks-
organisation säger i sitt svar att man 
delar kommitténs åsikter  och förslag 
till lagstiftning. Man påpekar också 
vikten av att det finns en fungerande 
kontanthantering för att det lokala 
föreningslivet runt om i landet skall 
fungera enkelt och smidigt.

Det finns hur många skräckexempel 
som helst om hur erbarmligt dåligt 
kontanthanteringen fungerar i dag. 
Storbankerna svär sig fria och nekar 
konsekvent att handskas med kon-
tanter. Man skyller på att det blir för 
dyrt samtidigt som deras miljardvin-
ster bara ökar. Eller så skyller man 
på rånrisken och rekommenderar 
föreningsrepresentanter att gå till en 
obevakad insättningsautomat och 
själv utsätta sig för rånrisken. När jag 
var till banken för att sätta in pengar 
hänvisades jag till Loomis och deras 
insättningsboxar. Det var ingen enkel 
procedur. Det ena problemet efter 
det andra dök upp och när allt syntes 
löst så visade det sig att man fick börja 
från början om man ville sätta in både 
mynt och sedlar. Det måste i så fall ske 
i olika påsar som rekvireras separat 
och kostade extra. 

Hur skall gamla människor och fören-
ingar klara sig? Vad sker i en krissitua-
tion? Vad sker vid strömavbrott? Vad 
sker om man kommer till en säljare 
som inte tar kort? Vad sker om kort-
företagets server inte fungerar? Vad 
sker om man utsätts för de snabbt 
ökande kortbedrägerierna? Listan 
som talar för en positiv kontanthante-
ring kan göras lång. Det borde finnas 
utrymme för både kontanthantering 
och betalkort i en expansiv och ut-
vecklande ekonomi. 

Själv var jag till banken för att 
sätta in pengar från vår förening. 
Det gick inte. Banken skyllde på 
Finansinspektionens regler för att för-
hindra pengatvätt. Att dessa pengar, 
ca 30 000 kr, skulle vara en risk för 
landets ekonomi verkar bara larvigt 
när man nu hör hur bankerna internt 
mellan sig arrangerar pengatvätt i  
mångmiljardklassen. Nu är det kanske 
dags att kolla vad de små lokala spar-
bankerna har för villkor för oss i lokala 
föreningar.

Inge Larsson  

Inbrott och bedrägerier blir allt vanligare i 
vårt land och Västmanland är inget undan-
tag. Enligt polisen är det ofta kriminella och 
välorganiserade ligor från forna öststaterna 
som opererar på den svenska marknaden. 
Här är risken för upptäckt minimal och åker 
man fast så är straffen så lindriga att de inte 
avskräcker.

Ligorna använder sig av allt mer sofistikerade 
metoder för att få veta om vi är hemma eller 
bortresta. Man kollar vilka bilar som kör in 
på flygplatsernas långtidsparkeringar, man 
läser av adresslappar på bagaget i incheck-
ningsköerna till avgående flyg och man följer 
Facebook för att se vilka som lägger ut bilder 
från sina härliga semestrar i fjärran länder. 

Men alla inbrottstjuvar är inte så välplanerade 
och genomtänkta. Andra och enklare meto-
der man använt sig av är att lägga pinnar små 
stenar eller till och med ett mynt utanför 
ytterdörren. Ligger detta kvar vid deras åter-
komst anser de att det är fritt fram att slå till. 
Denna metod har använts vid flera tillfällen i 
Västmanland under förra sommaren. 

Andra använder den enklaste metoden. De 
ringer på ytterdörren öppnar ingen bryter de 
sig in och öppnar någon så har de en ursäkt 
för att de ringt på fel dörr. Säkert finns det 
också många andra metoder att kontrollera 
om folk är bortresta.

Största risken att drabbas av inbrott är under 
dagtid. Det är ju ganska vanligt att många 
bilar är ute i villaområdena då. Tjuvarna är 
snabba och fokuserade. Ofta går de in genom 
altandörren. Om huset har larm har det hänt 
att tjuvarna tagit sig in på andra våningen då 
den oftast är olarmad.

I dag är bytet mestadels små saker som har 
stort värde. Kontanter och dyra smycken är 
hårdvaluta.  Tjuvarna har ofta med sig vadde-
rade och färdigfrankerade kuvert som de läg-
ger stöldgodset i och sänder hem till någon 
postbox. En annan metod som använts vid 
större mängd stöldgods är att man inrättar 
ett gömställe, ofta ute i skogen. Sedan läm-
nar man landet för att återkomma och hämta 
sakerna när jakten på förövarna svalnat och 
risken att åka fast i stort sett är obefintlig.

Hur skall man skydda sig så bra som möjligt från 
inbrott? Enligt polisen så är det viktigt att 
inte inbjuda tjuvarna genom att berätta att 
man bortrest. Inte på Facebook och inga 
fulla brevlådor. Vi som bor på landsbygden 
känner ofta varandra och våra grannar. Det 
är viktigt att vi hjälps åt med det som man 
kallar Grannsamverkan. Åker du bort berät-
ta det för någon eller några grannar så kan de 
hålla ett extra öga på ditt hus.

Polisen är också mycket intresserade och tacksam-
ma för tips om du ser någonting misstänkt i 
ett område. Det kan vara någon obekant vid 
en altandörr, någon på en stege på väg in ge-
nom ett fönster eller bara en bil som till synes 
obefogat snokar runt. Får polisen flera tips 
från allmänheten får de också större möjlig-
het att lägga pussel med informationen och i 
bästa fall få fast förövarna.

Inge Larsson

Tillsammans  
minskar vi risken 
för inbrott
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På senvintern och tidiga 
våren är utflykter i uggel-
markerna något av fågel-
skådarnas höjdpunkter. I 
år har det dock varit ovan-
ligt tyst i skogarna. Själv 
har jag sett lappuggla på 
en för arten känd lokal 
och hört kattugglan hoa 
hemma på tomten. Pärl- 

horn- sparv- och slagugglorna har varit 
helt tysta. Troligen beror detta på bristen 
på sorkar och möss ute i markerna. 

KATTUGGLAN är en mellanstor uggla som 
gärna håller till i människors närhet. Bor i 
stora trädhål  och accepterar gärna stora 
holkar. Kattugglan är en utpräglad stannfågel 
som oftast håller sig inom sitt revir livet ut. 
Den känns igen på sin gråbruna dräkt med 
streck och vattringar i grått över hela krop-
pen. Ett stort huvud med svarta ögon i det 
gråa ostreckade ansiktet. Kattugglan kan vara 
ganska aggressiv när ungarna är nyutflugna 
ur boet. Föräldrarna kan då även attackera 
människor om de tror att de utgör en fara 
för ungarna. Ofta möter man kattugglan en 

mörk och lugn vårkväll eller natt då den ljud-
ligt låter höra sitt rop hoooooh-----ho´ho´ho 
ho´hooooh. Ett annat låte som hörs ibland 
är det så kallade xylofonlätet, en lång och 
vibrerande drill o´o´o´o´o´o´o´.  Repertoaren 
innehåller också ett ”klä-vitt”. I forna tider 
trodde man att det lätet förebådade snar 
död i bygden.
Kattugglan håller gärna till runt bondgårdar 
och jagar smågnagare och insekter.

Inge Larsson

NATURRUTAN

Med anledning av det stora problemet med tågen på linjen 
Ludvika–Västerås hade vi i Länsbygderådet inbjudit berörda  
intressenter till en träff i Surahammar

Inbjudna var representanter för SJ, Tåg i Bergslagen, Region 
Västmanland, kommunalråd och kommunala trafiksamordnare 
samt vi i länsbygderådets styrelse. Vår ordförande Helen Fahlin  
hälsade välkommen och fungerade som moderator för träffen. 

Inge Larsson höll en kort inledingsanförande om vikten av fung-
erande kommunikationer i en offensiv landsbygdspolitik. Han 
hämtade skräckexempel från den mycket dåligt fungerande 
Bergslagspendeln. Det handlade om nyinköpta skrotfärdiga tåg 
som ofta var trasiga och inställda eller att det inte längre finns  
reservdelar att köpa. Toaletter som är trasiga, dörrar som inte går 
att öppna, värme som inte går att stänga av, utlovade ersättnings-
bussar och taxibilar som aldrig kommer, information som oftast är 
felaktig osv. Man tror nästan inte att det kan vara sant avslutade 
Inge Larsson och citerade en resenär som han hörde ringa från  
tåget hem till en vän. ”Det här är rena medeltiden” blev hans slutord.

I den efterföljande diskussionen poängterade representanter 
från kommunerna, Samarkand i Ludvika och Länsbygderåden i 
Västmanland och Dalarna vikten av att få en fungerande tågtrafik. 
Från region Västmanland förklarade Tommy Levinsson hur situatio-
nen blivit så otillfredsställande. Nu hoppas man från regionen att få 
köpa de tåg som SJ skall ställa av när de om några år skall köpa nya.

Mötet avslutades utan att några konkreta besked lämnades 
om när man kan förvänta sig en förbättring av tågsituatio-
nen. Representanterna från Region Västmanland, SJ och Tåg i 
Bergslagen är medvetna om den katastrofala situationen men de 
tycks tyvärr också helt sakna planer och insikter om hur en förbätt-
ring skall kunna komma till stånd.

Vi i Länsbygderådet ger inte upp den här frågan. Vi kommer att ta 
frågan vidare till politiker för att se om vi kan få dem att gå från ord 
till handling vad gäller vallöftena om en levande landsbygd.

Inge Larsson

Tågmöte om 
BergslagspendelnNu har vår riksorganisation utsett arrangör för nästa landsbygdsriks-

dag. Den blir i Jönköping den 8–10 maj 2020. Landsbygdsriksdagen 
är något av den svenska landsbygdens Almedalsträff.  Här träffas lands-
bygdsutvecklingens eldsjälar, företagare, olika riksorganisationer och 
politiker för att diskutera och skapa förutsättningar för en positiv ut-
veckling på landsbygden.

För att få en liten förhandsinformation om vad som kommer att ske 
i Jönköping ringde vi upp ordförande Siv Lindén i Länsbygderådet i 
Jönköpings län. Hon berättade att man nyligen fick beskedet om att de 
skulle få arrangemanget och att de redan var på gång med planeringen. 
Siv berättar också att det blir temaresor ut i länet. Vi håller som bäst på 
att inventera vad som finns i länet utvecklingsgrupper och vad som är 
intressant och värdefullt för besökarna att få ta del av säger hon. 
Från kommunen och regionen har man visat stort intresse för att vara 
med och underlätta för genomförandet. Kommunen har redan lovat 
fria parkeringsplatser vid Elmiamässan och gratis bussresor för lands-
bygdsriksdagens deltagare. 

Här är det övergripande grundprogrammet:
Tor 7 maj HSSL:s årsmöte på Scandic Hotel
Fre 8 maj Temaresor ut i länet samt Invigning av Landsbygdsriksdagen 
på vackert belägna Spira Kulturhus vid Munksjöns strand.
Lör 9 maj Landsbygdsriksdag med bankettfest på kvällen hålls vid 
Elmiamässan.
Sön 10 maj Summering av Landsbygdsdagen samt avslutning. 
Elmiamässan.

Jönköpingsdistriktet är stolta över att ha fått detta arrangemang och 
att de nu är riktigt på tårna för att göra något alldeles extra av den kom-
mande riksdagen. Vi i U-Svängen skall med glädje följa och berätta om 
deras arbete.
 
Inge Larsson
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Länsbygderådets styrelse 2019

ANSVARIG UTGIVARE AV U-SVÄNGEN: Länsbygderådets ordförande Helen Fahlin.
Skickas till länets ca 110 lokala utvecklingsgrupper, kommunala tjänstemän, turistbyråer,  

organisationer som Coompanion, LRF, ALMI med flera samt myndigheter som Länsstyrelsen och Landstinget.
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HÖR AV DIG!
 
Utnyttja möjligheten att berätta om din 
förening! Vad jobbar ni med? Hur kom ni 
igång? Planer?
"Ingen kan skriva" säger ni — bara ring eller 
maila till Inge Larsson, så får ni hjälp med 
att berätta!
Alla kontaktmöjligheter vid Inges bild här 
intill!

Du kan kontakta vem du vill bland  
styrelsens medlemmar – adresser här intill.
Välkommen att höra av dig!

POSTADRESS:
Hela Sverige ska leva/
Länsbygderådet i Västmanland
c/o Regina Da Ré
Svedvi-Berga 11
734 92 Hallstahammar


