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Redaktörens ruta

Er som gått och väntat på U-Svängen 
vill jag be om ursäkt för förseningen. 
Vår dotter gick bort i augusti och 
begravdes i mitten av september. 
Det var naturligtvis en stor sorg. Efter 
begravningen blev jag så konstig. Jag 
tänkte bra och kunde rent tekniskt 
skriva. Men jag kunde inte formulera 
mig i skrift. När jag satte mig vid 
datorn så spärrades mina tankar på 
ett mycket obehagligt sätt. Det var 
bara helt omöjligt att komma igång. 
Skrivförmågan kom inte sakta tillbaka. 
Det fungerade bara härom dagen när 
jag på nytt försökte. Detta som en för-
klaring till varför ni nu får U-Svängen 
en månad senare än planerat.

Efter alla sorger och tråkigheter 
har jag tagit upp min kära hobby, 
fågelskådning, igen. Det har hjälpt 
mig att få tillbaka kraften och livs-
glädjen. I Naturrutan kan du läsa 
om ett spännande äventyr som jag 
nyligen var med om ute i den mörka 
Bergslagsskogen.

Men nu är det snart dags att ta tag 
i skrivandet av nummer fyra av 
U-Svängen. Den skall ju komma ut 
före jul. Ring mig på 070-665 45 43 
eller mejla till virsboinge@telia.com 
om du har något du vill att vi skall 
skriva om. För övrigt önskar jag er 
alla en riktigt fin tid fram till jul.

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:
23 oktober idag, om två månader och en 
dag är det julafton. Tiden går så fort och 
det är så mycket spännande som hänt och 
händer inom landsbygdsutveckling.

Det stundar snart Julmarknader på många 
ställen runt om i länet och tänk vad mycket 
ideella krafter det går åt för att ha ett fung-
erande föreningsliv oavsett evenemang.
Ett stort arbete som tar mycket tid och en-
ergi i anspråk och många är ni som lägger 
ner ett stort antal timmar om året för att 
bibehålla verksamheten  i era föreningar.

För att få tips och ideer samt även att kunna 
dela med er så är det dags att hålla utkik ef-
ter inbjudan till Marskonferensen.  Datum 
är ännu inte bestämt men en lördag i mars 
blir det då Länsbygderådet bjuder in till 
konferens någonstans i Västmanland.
Som vanligt startar vi med en god lunch för 
att sedan lyssna till några mycket aktuella 
ämnen som presenteras för er. Vi delar ut 
pris till Årets Lokala Utvecklingsgrupp 
2019 så börja redan nu att fundera på vil-
ken förening som ni vill nominera. Inbju-
dan och information sänds ut per post och 
även i nästa nummer av U-Svängen ges yt-
terligare information. 

Bland de som nominerats men inte vunnit 
så lottar vi sedan ut två (2) medlemsfören-
ingar som vardera får skicka en person att 
delta i Landsbygdsriksdan som 2020 äger 
rum i Jönköping 8–10 maj. Save the date 
för det är tre fullmatade dagar med semi-
narier, temaresor och föredrag samt mycket 
mer som sker under dessa dagar.

Likt förra året kommer Länsbygderådet i 
Västmanland att söka bidrag från våra  tio 

kommuner så att vi kan erbjuda fler att kunna 
följa med till Jönköping.
2018 gav Fagersta och Västerås kommuner  
10 000 kronor vardera vilket innebar att två 
personer utan kostnad fick chansen att följa 
med till Örnsköldsvik där riksdagen hölls det 
året.

Med önskan om en härlig höst

Helen Fahlin, Ordförande

KALENDARIUM
 
FAGERSTA
23 november kl 11.00–16.00
Stor Julmarknad vid Åvestbogården.

TILLBERGA
23 november kl 12.00–17.30
Julmarknad i centrala Tillberga. 
OBS! Eldshow med gycklargruppen Trix.

HALLSTAHAMMAR
7–8 december
Julmarknad på Skantzen. 

Här kan alla våra föreningar  
annonsera sina aktiviteter.

Sänd uppgifter till: virsboinge@telia.com
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Nu har Genbergs Sommarcafé nominerats 
av turistnäringen och allmänheten som 
Västmanlands bidrag till det Stora Turism-
priset. Varje region nominerar en kandidat. 
Priset delas ut av Stiftelsen för kunskaps-
främjande inom turism.

Genbergs sommarcafé har dykt upp som 
en raket på den västmanländska besöksnä-

ringens himmel. Hela familjen är engage-
rad i cafét där man med glädje bygger upp 
verksamheten och med stolthet talar om 
brukets gamla traditioner.  Cafét ligger i di-
rekt anslutning till slussarna i Strömsholms 
kanal, är en del av den gamla bruksbebyg-
gelsen som ingår i Ekomuseum Berglagen 
och bara några få meter bort ligger Virsbo 
Konsthall. Dessutom finns Hälleskogs-
brännan med sin stora brandskogsturism 
bara ett par kilometer bort. Vi ser detta 
som en helhet där vi alla kan dra nytta av 
varandra, säger Mikael Genberg.

Förutom sommarcafé med helt fantastiska 
bakverk som, mig veterligen, inte finns nå-
gon annanstans så har man nu satsat på en 
söndag med sexrätters grytmiddag. Även 
det blev en succé. Folk köade en timme 
innan vi öppnade, säger Micke Genberg 
som sprudlar av idéer både för Sommarca-
fét och för framtida kulturprojekt i famil-

jens andra hemort Virsbo. Kanske blir det 
någonting i samband med julen och kanske 
ett vuxenkollo till sommaren. Vi får se vad 
vi hittar på, säger Micke när han tänker 
högt.

Med tanke på familjen Genbergs kreati-
vitet så kommer det säkerligen inte att bli 
stiltje på nya idéer och nya aktiviteter inför 
kommande års verksamhet i deras sommar-
café. 

Vem som slutligen vinner rikstävlingen om 
Stora Turismpriset kungörs vid en stor gala- 
festlighet i Stockholm den 4 december.

Inge Larsson

Genbergs 
Sommarcafé

NOMINERAT TILL STORA TURISMPRISET 2019 
Familjen Genberg; Elizabeth, Max, Mikael, Ludvig (Alice pojkvän) och Alice vilar ut efter en hektisk kafésommar.

För tre år sedan startade familjen 
Genberg ett sommarcafé i den 
nyinköpta Bruksgården i Virsbo.

Det blev genast succé. Nu tre år 
senare har det blivit ett uppskat-
tat utflyktsmål och smultronställe 
för fikasugna turister och ortsbor. 
Fullt i klass med Elsa Anderssons i 
Norberg.
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TILL VÅRA POLITIKER

För att utröna hur våra västmanländska riksdags- 
politiker värna om sina väljares livsvillkor ställde vi 
tre frågor till dem. 

Alla tre handlade om den västmanländska lands- 
bygden. Frågorna var utförligt beskrivna. I den här  
redovisningen återger vi endast en kortversion av 
dem. Endast S, M och L har ansett det så viktigt att  
de svarat. Från Vänstern och Sverigedemokraterna 
har vi inte fått något svar. Varför vet vi inte. Kanske  
de inte tycker att den västmanländska landsbygden 
och dess väljare är så viktig i ett större perspektiv.  
Centern och Miljöpartiet har inte fått frågan då de 
inte har någon plats i riksdagen. 

Svaren vi fått är så svulstiga och vittomfattande från 
långtidssatsningar till den parlamentariska lands-
bygdskommitténs slutbetänkande. Våra frågor hand-
lade bara om vad man faktiskt hade uträttat fram till 
dags datum. På grund av detta så väljer vi att redovisa 
svaren i sin helhet så får du som läsare själv bilda dig 
en uppfattning om svarens värde.

TRE  

FRAGOR

Åsa Eriksson
S

Pia Nilsson
S

Olle Thorell 
S

Mikael Damsgaard 
M

Roger Haddad 
L

FRÅGA 1
 
Tågtrafiken på Bergslagspendeln är ett av alla känt 
sorgebarn. Inställda tåg och förseningar är legio. 
Vad har du gjort för att få en lösning på detta?

Svar gemensamt från Åsa Eriksson, Pia Nilsson och 
Olle Thorell Socialdemokraterna:
Vi Socialdemokrater i Riksdagen har gått i bräschen för en 
gigantisk utbyggnad av järnvägsnätet i hela landet. Under de 
kommande 12 åren finns nu totalt 700 miljarder kronor av-
satta till olika infrastrukturobjekt, vilket är en historisk sats-
ning. Det beslutet fattades våren 2018. Pia Nilsson var förra 
mandatperioden gruppledare i Trafikutskottet och har i den 
rollen haft stor påverkan på de satsningar som gjorts. 

En robust infrastruktur är, precis som du skriver, avgörande 
både för de näringar som nyttjar infrastrukturen och för de 
människor som pendlar till och från sina arbeten eller studier. 
Att anlägga nya spår tar dock tid, så därför avsätter vi fler mil-
jarder extra till järnvägsunderhållet generellt. Det är viktigt 
att underhålla den järnväg vi redan har.

Utöver detta gör vi i år en riktad satsning på kollektivtrafik i 
landsbygd där 200 miljoner öronmärks till kapacitetshöjande 
åtgärder. Utbudet i kollektivtrafiken har ökat på senare år, 
framför allt i den regionala tågtrafiken som har stor betydelse 
i samhället. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har, 
som du vet, det övergripande ansvaret för all regional kollek-
tivtrafik i respektive län.

Vår uppgift som riksdagsledamöter är att bygga och under-
hålla den infrastruktur som krävs så att de regionala kollektiv-
trafikmyndigheterna kan bedriva en fullgod kollektivtrafik. 
Det har vi Socialdemokrater från Västmanland gjort.
 
Svar från Mikael Damsgaard, Moderaterna:
Eftersom jag kom in i riksdagen 2 juli i år har jag ännu inte 
hunnit agera i denna fråga.

Svar från Roger Haddad, Liberalerna:
Jag har återkommande lyft frågor kring kommunikation och 
inte minst tågeländet i Mälardalen. Det gäller inställda tåg, 
konsekvenserna för pendlare som studerar och arbetar i Mä-
lardalen med särskilt fokus på Västerås-Stockholm. 

Jag har tidigare tillskrivit SJ brev om detta men mest ställt 
frågor i riksdagen till regeringen om brister i underhåll, ka-
pacitet. Men även frågan om information till resenärer i syn-
nerhet när det blir förändringar i trafiken. De här frågorna 
lyfte jag främst under förra mandatperioden, men jag brukar 
återkomma till de även på sociala medier. 
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FRÅGA 2
 
Leader Bergslagen (Norberg, Fagersta, Skinnskatte-
berg och Surahammars kommuner) blev utan EU 
pengar innevarande period. Leader Bergslagens 
arbetsgrupp, uppvaktade Jordbruksverket departe-
ment och ministrar utan att få gehör för sin fråga. 
Vänstern motionerade om detta men fick endast 
Centern med på att riva upp beslutet.  
Hur agerade du då?

Svar gemensamt från Åsa Eriksson, Pia Nilsson och 
Olle Thorell Socialdemokraterna:
Beslutet från Jordbruksverket att Leader Bergslagen inte 
fick några pengar tycker vi var olyckligt. Det är resurser som 
skulle ha kunnat göra stor nytta i våra kommuner. Som del av 
majoriteten och regeringsunderlaget så röstar vi inte på mo-
tioner som andra partier har lagt, utan vi försöker verka via 
de kontakter vi har med departement och politisk ledning ge-
nom samtal och påtryckningar som inte alltid syns utåt, men 
ändå pågår. 

Värt att påpeka är ju att Sveriges myndigheter är självständiga 
och kan inte och ska inte styras direkt i detalj av ministrar 
eller för den delen riksdagsledamöter, utan av regleringsbrev 
och lag. Olle Thorell (S) hade kontakt med berörda kom-
munalråd under processen och försökte hitta sätt att få Jord-
bruksverket att ändra sitt beslut. En skriftlig fråga gällande 
det här beslutet ställdes till dåvarande landsbygdsministern 
Bucht av Olle Thorell (S). Se länken för fråga och svar:  
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-
fraga/landsbygdsutvecklingen-i-bergslagen_H211524

Svar från Mikael Damsgaard, Moderaterna:
Jag var inte i riksdagen 2015.

Svar från Roger Haddad, Liberalerna:
Jag arbetar inte med de frågorna i riksdagen utan vid vote-
ringen följde jag i så fall partiets linje enligt den princip som 
vi har i riksdagsgruppen utifrån vad vår dåvarande ledamot i 
det aktuella utskottet bedömde. 

FRÅGA 3
 
Har du i något sammanhang agerat för den väst-
manländska landsbygdens fortlevnad och utveck-
ling? Vilken fråga? Vad har du gjort? När?

Svar gemensamt från Åsa Eriksson, Pia Nilsson och 
Olle Thorell Socialdemokraterna:
Vad gäller landsbygdspolitiken generellt som ju också påver-
kar Västmanland och Bergslagen så har en hel del gjorts av 
regeringen, inte minst så har den parlamentariskt samman-
satta landsbygdskommitten kommit med sitt slutbetänkan-
de som innehåller 75 punkter med konkreta åtgärder och 
reformförslag. Läs mer här i länken:
www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/01/Kortver-
sion_SOU-2017_1_web.pdf. 

Vi har bl a också motionerat om en sammanhållen bred-
bandsutbyggnad i hela landet efter rapporteringen om hur 
illa bl a IP Only hållit sina löften om fiber i Västmanland. 
• Ett modernt och tillgängligt skogsbrandflyg för att und-
vika den resursbrist vi upplevde under den stora skogsbran-
den 2014
• Nytt regelverk för ett modernt och mer effektivt skogs-
bruk
• Landsbygdslån för att öka byggandet av egna hem
• Att staten behöver ta ett större ansvar för att utveckla 
Strömsholms kanal
• Att göra MDH till ett tekniskt universitet 
Alla motioner finns på riksdagens hemsida. De ovan 
nämnda finns här.  Åsa Eriksson har också varit aktiv i den 
nationella debatten om hårdare tag mot granbarkborren som 
förstör oerhörda mängder skog för bl a privata skogsägare 
i Västmanland, senast med en skriftlig frågan till lands-
bygdsminister Jennie Nilsson (S) www.riksdagen.se/sv/
dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/atgarder-for-att-
skydda-skog-fran-granbarkborren_H611958.

Svar från Mikael Damsgaard, Moderaterna:
Jag har interpellerat civilminister Aidan Shekarabi (S) 
med anledning av regeringens förslag till nytt kostnads-
utjämningssystem som drabbar region Västmanland hårt. 
I förlängningen försämrar regeringens förslag regionens möj-
ligheter att bedriva högkvalitativ och tillgänglig hälso- och 
sjukvård i hela Västmanland.

Svar från Roger Haddad, Liberalerna:
De främsta frågorna som jag drivit med bäring på hela länet, 
glesbygd som tätort är trygghetsfrågorna som är helt avgö-
rande. Vikten av en lokal närvarande polis, fler i yttre tjänst 
och ett rättsväsende som finns i hela samhället. Min andra 
fråga med bäring är Liberalernas förslag att förstatliga skolan 
och ta över ansvaret för skolan och lärarnas finansiering men 
också säkra tillgången på behöriga lärare. Den olikvärdighet 
som rådet och det lotteri som kommunaliseringen av skolan 
har lett till är en fråga som i allra högsta grad påverkar min-
dre orter och kommuner. 

Nu är det upp till läsaren att bedöma och avgöra i vad mån svaren har konkret och lokal bäring på U-Svängens och  den  västmanländska landsbygdens hjärtefrågor.
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När Arboga kommun började tala om besparingar 
inom skolan anade man i Medåker Föräldrarför-
ening att det kunde komma att drabba skolan i 
Medåker. Man bjöd in skol- och kommunledning 
och förklarade varför det skulle vara klokt att 
behålla de nyrenoverade och fina skollokalerna 
i Medåker och bussa de elever i Arboga som går i 
provisoriska baracklösningar till de permanenta 
och för ämnet goda lokalerna i Medåkerskolan i 
stället för tvärtom.

Tiden gick och det blev som man befarade. 
Majoriteten beslöt att skolan skulle läggas 
ner. Men den här gången slöt ortsborna sig 
samman och gick gemensamt emot beslu-
tet. Både Föräldraföreningen och Framtid 
Medåker gjorde enad front mot kommu-
nens majoritet. Man menade att beslutet 
inte bara handlade om den egna skolan. 
Det var ett synsätt och ett beslut som ho-
tade landsbygdsskolorna överlag.

Annica Gustafsson som är en av föräldrar-
na med barn i skolan berättar att man till  

slut inte hittade någon annan framkomlig 
väg än att arbeta för att få en folkomröst-
ning mot skolnedläggelsen till stånd. För 
det krävdes att 1100 personer skrev på en 
protestlista med både namn och person-
nummer. På lite mer än en vecka hade 
listan skrivits på av 2 360 personer. Folk 
ringde och frågade var det fanns listor som 
de kunde skriva på, säger Annica och ler 
förnöjt.

Nu kommer frågan om folkomröstning att 
tas upp på nästa kommunfullmäktige och 
skolledningen väljer att dra tillbaka beslu-
tet och avvakta tills frågan behandlats av de  

förtroendevalda i kommunfullmäktige.
Nu har vi i Medåker fått tillbaka vår fram-
tidstro, säger Annica Gustafsson. Vi kom-
mer att fortsätta kampen för vår skola och 
även för att återfå klass 6 som skolled-
ningen tidigare tagit av oss och flyttat in 
till stan. Att gå emot en stark folkopinion 
måste väl vara som att skjuta sig själv i foten 
även för politiker säger hon och tänker på 
framtida beslut om ortens skolas vara eller 
inte vara. 

Vi på U-Svängen gratulerar er i Medåker 
till den framgångsrika kampen för er skola. 
Men vi kan heller aldrig sluta förundras 
över alla politiska beslutfattares dubbla 
budskap. Alla talar lyriskt om att de värnar 
om en levande landsbygd. Men i handling 
visar de gång på gång en helt annan sida. 
Indragningar och centralisering kan aldrig 
vara något positivt för att få landsbygden 
att leva och utvecklas.

Inge Larsson

Sedan fem år tillbaka har det varit Skörde-
marknad vid Baggå skola. Det är Thomas 
Lanner och Amy Konwerski som kom 
hemflyttande från Kalifornien och Kari-
bien som arrangerat marknaden.
– Kriminaliteten ökade snabbt i Karibien 
och ville vi att våra barn skulle lära sig 
svenska. 
– Ja, det fanns flera anledningar att vi be-
stämde oss för Sverige, säger Thomas. Att 
det blev Baggå beror bara på huset. Vi blev 
helt förälskade i det och bestämde oss för 
att det var här vi skulle bo säger han.

Här har de nu startat ett café som är öppet lör-
dagar och söndagar från maj till september.
Men man har också egna odlingar av bus-
kar och fruktträd och har specialiserat sig 
på att ta vara på vad naturen och den egna 
trädgårdstäppan ger.

I år besökte vi på U-Svängen skördemarknaden 
som traditionsenligt gick av stapeln den 
sista lördagen i september. Vädret var 
inte det allra bästa och marknaden inte 
den allra största. Men vad gjorde det när 
alla verkade trivas och var glada. Ett fem-
tontal knallar hade samlats utefter träd-
gårdsgången fram till skolans entré. Det 
som salufördes var allt från fågelholkar, 
äppelmust från trakten, handgjorda kni-
var, mat från olika länder, till handarbeten  

och hantverk av olika former. Vid entrén 
till skolan stod arrangören Amy och sålde 
alster från den egna trädgården och mark-
nadens storsäljare ”tändkottar”. Grankot-
tar som man plockat i skogen doppat flera 
gånger i stearin. Perfekta att använda då 
man vill göra upp eld.

Inne i caféet hade Thomas fullt upp med att sälja 
och servera de hemlagade läckerheterna. 
Eftersom det var lunchtid så hade soppan 
en strykande åtgång. Men många nöjde sig 
också med den fantastiskt goda hemlaga-
de bärpajen eller amerikanska cookies till  
kaffet.

I år avslutas sommarsäsongen med Middags-
teater den 26 oktober då man serverar 
middag och en lokal skådespelare/regissör 
framför ett teaterstycke.

Planerna för kommande säsong är att få skolan 
ombyggd så att man kan få den godkänd 
som Bed and Breakfast-boende. Det kom-
mer säkert att funka bra i den vackra Hed-
strömsdalen tror Thomas Lanner när vi av-
slutningsvis får en pratstund med honom.

Ibland har gamla hus tur och får leva upp 
till ett nytt och spännande liv.
    
Inge Larsson

Skörde-
marknad 
vid Baggå 

skola

Ortsborna i Medåker räddade sin skola

Rör inte vår skola! säger föräldrar och barn i Medåker.
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En äventyrskväll i 
Bergslagsskogen
En fredagskväll i mitten på oktober 
följde jag med min vän och natur- 
kännare Sören ut i skogen för att 
ringmärka pärlugglor. 

Vi spände upp fångstnäten och satte 
på bandspelaren med pärlugglans 
rop. Det blev mörkt, så mörkt som 
det bara kan bli djupt inne i storsko-
gen en mulen oktobernatt. 

Tystnaden bröts brutalt av minst två 
vargar som ylade på avstånd. Under 

kvällen lyckades vi också fånga en 
pärluggla som efter ringmärkning 
inte ville lämna oss. Den satt kvar på 
Sörens hand en lång stund efter han 
släppt den fri. 

Tyvärr kom regnet så vi tvingades 
avbryta ringmärkningen på grund 
av omtanke om pärlugglorna. Vilken 
kväll och vilken upplevelse! Livet kan 
inte bli bättre än så här.
Jag får gåshud av vällust än när jag 
tänker på den kvällen.

Inge Larsson
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Blir ni ”Årets utvecklings-
grupp i Västmanland 
2019”?
Priset som är 10 000 kronor delas årligen ut av 
Länsbygderådet. Alla föreningar, byalag och  
lokala utvecklingsgrupper som är medlemmar i 
Länsbygderådet kan söka till detta. 
Nästa år är också året då Hela Sverige ska leva 
håller tre dagars Landsbygdsriksdag i Jönköping.  
Länsbygderådet lottar då ut två deltagarplatser bland 
de som söker årets utmärkelse. De får då följa med 
helt kostnadsfritt. Länsbygderådet betalar allt.

Hur söker man?
Att söka till ”Årets utvecklingsgrupp i Västmanland” 
är mycket enkelt. Det finns inga formella krav på hur 
ansökan skall se ut. Skriv namnet på er förening och 
berätta vad ni gjort under 2019. Skriv sedan under 
med fullständiga kontaktuppgifter. Juryn, som består 
av Länsbygderådets styrelse tar ingen hänsyn till om 
ansökan är välformulerad eller ej. Det är bara den 
faktiska verksamheten som kommer att ligga som 
grund för beslutet. Juryns beslut enväldigt och kan ej 
överklagas.

Priset kommer att utdelas på Länsbygderådets konfe-
rens i mars. Inbjudan till den kommer i nästa nummer 
av U-Svängen.

Senaste  ansökningsdag!  
Vi behöver er ansökan senast den 3 februari 2020. 
Men vi tar gärna emot den tidigare.

Ansökningarna sänds till vår sekreterare:
Regina Da Re
Svedvi Berga 11
734 92 Hallstahammar
e-post: gina-julla@live.se

Vill bara påminna om Landsbygdsriksdagen som hålls i Jönköping den 8–10 maj 
2020. Det här är byalagens, intresseföreningarnas och byalagens Almedalsvecka. 
Visst, det är bara tre dagar. Men tre dagar fyllda av superintressanta upplevelser.

Vi i Länsbygderådet kommer att söka medel hos alla regionens kommuner för att 
en ideellt arbetande landsbygdsutvecklare från varje kommun skall kunna få delta. 
Det är ändå en billig penning för kommunen med tanke på all den nytta som dessa 
föreningar gör för samhällenas trivsel och välbefinnande.

Ta upp det i er förening. Kanske ni har någon ni vill premiera. Någon som arbetat det 
där lilla extra som gör så stor skillnad där hemma i byn.

I nästa nummer av U-Svängen kommer vi att berätta utförligt om programmet och 
villkoren för deltagande i Landsbygdsdagen.
 
Inge Larsson

Vi i Västmanland vill säga ett stort och hjärtligt Grattis till KRISTDALA 
SAMHÄLLSFÖRENING som utsetts av Hela Sverige skall leva till Årets lokala 
grupp i Sverige 2018. Gå in och titta på deras hemsida.  
Imponerande! Här finns det mycket att lära.
Kristdala ligger utmed väg 711, 25 km nordväst om Oskarshamn.

Även ett stort Grattis till VINGÅKERS KOMMUN som utsetts till Årets kommun 
2018. Sådana kommuner behövs det flera av. 

STORT GRATT S



Ordförande
HELEN FAHLIN
Korsbacksvägen 17
737 91 Fagersta
070-511 14 38
helen.fahlin@helasverige.se

Kassör 
NILS-GUNNAR NILSSON
Rikshusvägen 1 A
722 33 Västerås
021-604 58, 073-638 10 78
nigun44@gmail.com

Sekreterare  
REGINA DA RÉ       
Svedvi-Berga 11 
734 92 Hallstahammar
073-734 12 94  
gina-julla@live.se 

U-Svängen  
INGE LARSSON    
Kvarnängsvägen 10
730 61 Virsbo
070-665 45 43
virsboinge@telia.com 

ANN-MARIE KARLBERG
Barkarövägen 14
736 93 Kungsör
072-510 45 25
ann-marie.karlberg@hotmail.com

MARLENE CARLSSON   
Sotvretsvägen 4 A
739 30 Skinnskatteberg
073-665 20 80
balibuddha@hotmail.com

  

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


