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Redaktörens ruta

Tiden går så fort. Våren är över och vi 
har redan passerat midsommar och 
nummer två av U-Svängen ligger i din 
hand. Jag hoppas att du tycker att 
det finns intressant läsning i den. Jag 
skulle uppskatta om du hörde av dig 
och talade om dina åsikter om det vi 
skriver. 

Låt mig få veta vad du skulle vilja läsa 
mera om eller ännu hellre om du 
har något som du själv vill skriva om. 
Tycker du att det är svårt att skriva så 
hjälps vi åt.

Sommaren är alldeles för kort. Jag 
hade stora planer med besök på  
sagoön Island. Men sedan kom inte 
min almanacka och jag överens. Jag 
stannar hemma och tar ansvaret för 
en helt fantastisk glasutställning i 
Virsbo Konsthall. Det är gräddan av 
landets glasblåsarmästare som ställer 
ut med början den 29 juni. Hoppas att 
du kommer på besök så ses vi där. 

En trevlig sommar önskar jag er alla 
eldsjälar som oegennyttigt och idogt 
arbetar för er hembygds trivsel och 
framtid.

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:

Nu har snart halva året gått och oj va mycket 
vi har hunnit med. Allt från Tågmöte, möte 
med Regionen, Mittmöte, konferenser, ar-
bete med Servicelyftet, Kommersiell service, 
RUS (regional utvecklingsstrategi) samt 
mycket mer. Och framför allt våra kontak-
ter och möten med er medlemsföreningar 
vilket vi ser som vår huvudsakliga uppgift.

Vi i Länsbygderådet besöker flera fören-
ingar varje år för att berätta om oss och 
vad vi kan erbjuda i fråga om kunskap och 
kontakter. Detta för att hjälpa er framåt 
i ert arbete samt för att knyta kontakter 
medlemsföreningarna emellan. Det finns 
så mycket engagemang och ideellt arbete 
bland de som arbetar i föreningarna. Några 
sitter i styrelsen, tillhör någon kommitté 

eller arbetsgrupp. Andra deltar i verksam-
heterna genom att besöka föreningarnas 
aktiviteter. Många har en speciell grupp som 
har hand om barn och ungdomsverksamhet, 
och att ha ett underifrånperspektiv är oer-
hört viktigt för att föreningarna i framtiden 
ska fortleva.

Jag vill gärna att ni kontaktar mig för att 
komma överens om en dag som passar då vi 
kan träffas på er hemmaplan. Kontaktupp-
gifter finns på sista sidan av U-Svängen.

Med önskan om en härligt underbar  
sommar med semester, sol och bad.

Helen Fahlin, Ordförande

KALENDARIUM
 
VIRSBO KONSTHALL
29 juni–28 juli fre–sön kl 13–17  
Världsunikt konstglas
Utställare: Micke Johansson, Örsjö 
Glashytta, Magnus Karlsson och Lars 
Axelsson, Bergdala Glasbruk, Dan Clausen 
och Lars Skullberg, Magma Art

3 juli kl 19
Konsert med de världskända pianisterna
Stephanie Trick och Paolo Alderihi från 
USA.

3–4 augusti kl 13–17
Elevutställning.
Deltagare vid årets målarkurser ställer ut 
sina alster.

10 augusti–1 september  
lör–sön kl 13–17
Smycken för kropp och själ.
De kända guldsmederna Maria Börjesson 
och Paola Wikström Fredriksson ställer ut 
sina alster i silver och aluminium.

21 augusti kl 19
Konsert
Philip Neterowicz kvintett spelar blues  
och afroamerikansk jazz.

7–29 september lör–sön kl 13–17
Kvinnofrid
Konstnärsgruppen GAIA från Västerås 
 ger sin tolkning av Kvinnofrid 

HALLSTAHAMMAR
Onsdagar i juli och 7 augusti kl 19 
Sommar på Skantzen
Olika artister och orkestrar står för 
underhållning och uppträdanden.

Onsdag 10 juli kl 14
Läsarsånger på Skantzen

Lördag 10 augusti kl 12  
Hembygdens dag på Skantzen

FAGERSTA
Söndag 30 juni kl 15 
Friluftsgudstjänst vid Åvestbogården

Lördag 24 augusti kl 13–16
Barnens Dag vid Åvestbogården

Söndagarna 7/7, 4/8, 1/9 kl 16 
Tipspromenad och korvgrillning vid 
Bastmora bystuga

Lördag 13 juli kl 14 
Kaffekalas med mängder av kakor
Bastmora bystuga

Här kan alla våra föreningar  
annonsera sina aktiviteter.

Sänd uppgifter till: virsboinge@telia.com
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Bastmora är en liten by som ligger 
intill Köpingsvägen en dryg mil utan-
för Fagersta. I byn bor det 44 bofasta. 
När vi i Länsbygderådets styrelse bad 
att få besöka byalaget så var det för 
att se om vi kunde hjälpa till på  
något sätt att få liv i föreningen.

Vi träffade byalagets styrelse i deras lilla 
stuga i Bastmora by. Vi var 12 personer och 
då var stugan nästan överfull. Men - oj vad 
våra farhågor om en halvsovande förening 
kom på skam.

Man har en ung styrelse med ett digert och 
mångfacetterat program. Här finns allt från 
traditionellt midsommarfirande, kakfester, 
och tipspromenader till nattliga seanser 
i byns spökhus. Vi blev glatt överraskade 

av hur byalaget med små resurser och stor 
framåtanda lyckats få till en verksamhet 
som är så imponerande

Byalagets största problem nu är hur man 
skall kunna finansiera utbyggnaden av sin 
bystuga till en riktig bygdegård. Markägaren 
är positiv till att upplåta mark och nu letar 
man bara finansieringsmöjligheter.
– Med en normalstor bygdegård skulle vi 
kunna ha betydligt flera aktiviteter för både 
bybor och besökare, säger föreningens ord-
förande Elisabeth Åsblom och inbjuder alla 
att komma till byalagets stora kakfest som 
går av stapeln den 13 juli vid bystugan.

Inge Larsson

BESÖK HOS  

Bastmora Byalag

Under ett veckoslut i slutet av mars del-
tog vårt länsbygderåd vid Mitt-mötet i 
Lyrestad intill Göta kanal i Skaraborg.
Här samlades länsbygderåden från Ska-
raborg, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, 
Stockholm och Värmland för att disku-
tera gemensamma frågeställningar såsom 
den egna organisationen, landsbygds-
programmet och hur man får ungdomar 
att engagera sig för hemorten. Var och 
en viktiga frågor för att kunna bevara en 
levande landsbygd med en expansiv och 
positiv framtidstro.

På fredagen berättade Calle Sundblad och 
Marthina Stäpel från P4 Skaraborg om 
medias nyhetsbevakning på landsbygden. 
Här kan man bara konstatera att det är  

stora olikheter mellan det som sänds från 
landsbygden och det som sänds från stor-
städerna.

Lördagens föreläsare var Niclas Fäll-
ström från Falköping som berättade om 
hur han arbetat med utveckling och be-
söksnäringen på landsbygden och hur 
detta lett fram till att flera lokala små-
företagare startats inom denna näring.

Det som kom fram vid denna konferens 
kommer att vidareutvecklas och förädlas 
vid nästa konferens i Dalarna någon gång 
i oktober.

Inge Larsson

MITT-
MÖTE I   
SKARA- 
BORG

Föreningens eldsjälar samlade utanför bystugan

Den stora kakfesten
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STRÖMSHOLM
 
Strömsholm har ända sedan stormaktstiden varit en betydande 
plats för hästnäringen. 1621 anlades ett stuteri här för att täcka 
hovets och försvarets behov av hästar. 1871 avvecklades stute-
riet och verksamheten övergick till hingstdepå för ett 80-tal 
hingstar.  År 1955 var det dags igen. Då flyttades hingstdepån i 
Strömsholm till Flyinge i Skåne.  

Svenska ridsportförbundet tog över den anrika anläggningen 
som i dag blivit något av hästfolkets Mecka. Här samlas man 
för utbildningar av olika slag och för årliga stora tävlingsdagar 
som Strömsholmdagarna och Grand National-tävlingen. Det 
är också glädjande att man lyckats behålla och utveckla verk-
samheten i och runt de stora och vackra stallarna. 

Hästnäringen har tveklöst haft, och har, stor betydelse för hela 
Strömsholmsområdets positiva utveckling. 

Hästnäringen och hästintresset har förändrats 
enormt bara under en mansålder. Jag själv kan 
komma ihåg när bruksstallet var fullt med stora 
starka ardennerhästar som arbetade på jordbruket 
och i skogen. 

I dag har dessa hästar ersatts av traktorer och 
skogsmaskiner och stallarna står tomma eller har 
moderniserats till ridanläggningar av olika slag. 
Ardennerhästarna har bytts ut mot granna hästar 
för ridsport, trav eller körning. Många ridskolor och 
stallplatser för privatägda hästar har nu flyttat in  
på bruksstallar och bondgårdar.

Hästintresset har vuxit enormt i landet. I dag finns 
det fler hästar än mjölkkor. Förra året fanns det 
319 400 mjölkkor och antalet hästar uppskattades 
till 355 500 och omsättningen för hästnäringen var 
drygt 30 miljarder kronor.  
Mest hästar finns i Skåne och i vårt lilla län finns 
hela 10 000 stycken registrerade och ridsporten är, 
efter fotbollen, landets näst största sportgren vad 
beträffar utövare.

Det här kändes så intressant så att vi på U-Svängen 
bestämde oss för att göra några nedslag i de aktiva 
västmanländska stallarna. Vi valde tre helt olika 
platser. Strömsholm med historiska anor, Wirsbo 
Herrgård som satsat stort både på ortens ridklubb 
och kurser och ridläger samt Töltfari Islänningar AB 
i Bastmora. 

Inge Larsson

HÄSTEN    
LIKA VIKTIG NU!
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WIRSBO HERRGÅRD & 
RIDCENTER
 
I Bruksstallet från 1755 fanns plats för de 6 hästar som Wirs-
bo bruk behövde för att sköta företagets lantbruk. Sedan har 
stallet byggts om i flera etapper. I dag har både ladugård och 
loge blivit moderna stallar men med bibehållet yttre utse-
ende. Ett fullstort ridhus har byggts i direkt anslutning till 
stallarna.

När nuvarande ägaren Marilyn Bellman kom till Wirsbo 
Herrgård på en ridkurs blev hon så förälskad i platsen att hon 
köpte företaget som då var ute till försäljning. Hon har vi-
dareutvecklat verksamheten. Det finns nu 16 fullstora hästar 
och 6 ponnys i stallet och herrgården är pietetsfullt helreno-
verad invändigt

Man har exklusiva ridkurser med herrgårdsboende och gast-
ronomiska matupplevelser men också enklare kurser där del-
tagarna bor i herrgårdens flyglar och lagar maten själva. När 
man lade ut höstens kurser på hemsidan blev de fulltecknade 
på tre minuter.

Men det är också viktigt för mig att våra hästar är tillgängliga 
för ortens ryttarförening där barn och ungdomar i Virsbo ges 
möjlighet att delta i föreningens ridskola och tävlingsverk-
samhet säger Marilyn som nu flyttat till Virsbo och bor i en 
liten faluröd stuga i herrgårdsparken.

TÖLTFARI 
ISLANDSHÄSTAR AB
 
I Bastmora, dryga milen utanför Fagersta, ligger Bastmora. 
Här har Lolo de la Waux sitt företag Töltfari Islandshästar AB.  
Lolo berättar att hon någon gång i slutet 1980-talet besökte en 
show med islandshästar. Jag blev helfrälst. Islänningarna gick 
rakt in i mitt hjärta, säger hon. Åren efter blev det ridläger i 
Värmland och Island. Hon hittade en trevlig familj i Bastmora 
som hade ett stall där hon kunde hyra in sig. Första hästen blev 
köpt 1990. Barnen i Bastmora blev jätteintresserade och ville 
rida. Hon skaffade flera hästar och 1998 när Lolo blev arbets-
lös startade hon sitt företag som i dag har 12 islänningar i ha-
garna i Bastmora.

Så här på sommaren är ridlägren fullbokade långt i förväg. När 
vi på U-Svängen försökte få tala med Lolo så var det nästan 
omöjligt, hon var hela tiden upptagen med att förbereda och 
genomföra dagens och morgondagens utflykter. Töltturerna 
runt om på Bastmoras tallhedar ger deltagarna stora upplevel-
ser. Man möter djur och man badar tillsammans med hästen i 
sjöarna i omgivningen. Ibland gör man längre upptäckarutflyk-
ter. Ett sådant mål som är mycket uppskattat är det törnrosa-
slumrande gamla bruket Trummelsberg.

Islandshästarnas gångart töltning är speciell och det är ett be-
hagligt sätt att ta sig fram på de förhållandevis små men starka 
hästarnas ryggar. Hör gärna av er till Lolo och boka in en tid för 
att prova på en upplevelse utöver det vanliga.
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Obemannade butiker  
i Västmanland?

Sänkta personalkostnader och ökad 
omsättning genom helt eller delvis 
personalfria butiker. Det kan vara ett 
framgångsrecept för bygder som vill 
ha, eller behålla, sin lanthandel. Det 
finns idag en handfull obemannade 
butiker i Sverige och dessa växer 
snabbt. Så snabbt att vissa av initia-
tivtagarna siktar på så många som 
200 butiker inom loppet av några år.

I projektet ServiceLyftet arbetar vi 
med att kika på digitala lösningar i 
bygder där en butik kanske annars 
fått lägga ner eller inte skulle fung-
era. På en av de mindre orterna i 
Västmanland har nu fler intressenter 
från både privat och offentlig sektor 
samt civilsamhälle träffats för att räd-
da bygdens livsmedelsbutik som idag 
går på knäna. ServiceLyftet har samlat 
intressenterna för en dialog om fram-
tiden och presenterat möjligheter gäl-
lande finansiering. 

Under ”Lanthandlarnas erfaren-
hetsutbytesdag” den 21 maj i år 
träffades lanthandlare från Örebro 
och Västmanlands där det under en 
halvdag diskuterades bland annat 
digitalisering och affärsutveckling. 
Lanthandlaren Johan Åström berät-
tade där hur han med stor framgång 
digitaliserat Tempobutiken på ön 
Vrångö utanför Göteborg. Detta väck-
te stort intresse bland deltagarna.

I flera län har redan en handfull pro-
cesser startat som kan komma att 
resultera i tillsammansägda mindre 
obemannade butiker på orter där 
det idag inte finns någon butik. Nu 
återstår det bara att vänta och se var 
någonstans den första obemannade 
butiken startas i vårt län.

Om du är intresserad av frågorna runt 
obemannade butiker eller kanske  
t o m vill starta en sådan är du varmt 
välkommen att kontakta: 
Emil Atak på Servicelyftet i Väst-
manlands län.  
Du når honom på: 
E-post: emil.atak@coompanion.se  
eller på tel: 072-528 44 00. 

Inge Larsson  

Det höga bensinpriset slår allra hårdast mot be-
folkningen på landsbygden där man i många 
fall inte har något val. Man måste ta bilen när 
man skall handla mat eller gå på apoteket, 
besöka läkare eller anhöriga på centralorter-
nas vårdboenden eller uträtta andra ärenden 
hos myndigheter och serviceinrättningar.
Det skyhöga bensinpriset och bensinskat-
ten skulle kunna vara helt i sin ordning om 
myndigheterna innan skattehöjningen hade 
ordnat en väl fungerande kollektivtrafik. 

I många centralorter finns stadsbussar och dess-
utom så kallade service- och flextrafik som 
hämtar hemma vid dörren och kör perso-
nerna dit de vill. Men bara inom tätorten. På 
landsbygden är det oftast, och nästan alltid, 
den egna bilen som är det enda vettiga alter-
nativet. 

Lägger man därtill det statliga normbeloppet 
på 18.50 kronor som den som arbetspendlar 
får dra av för resor med egen bil så var den 
summan säkert bra och relevant för många, 
många år sedan då den fastställdes. I dag när 
flera motororganisationer fastlagt att verk-
liga kostnaden för egen bil är ca 35 kronor 
milen så är det märkligt att regeringen aldrig 
kommit på idén att höja avdragsrätten för 
körning med egen bil i skattedeklarationen.

Nu får vi landsbygdsbor ge oss till tåls tre år igen 
tills nästa val för då under den valrörelsen 
blir det väl som vanligt igen. Alla partier 
påstår sig värna om en levande landsbygd 
där hela Sverige skall ges möjlighet att leva 
på samma villkor och förutsättningar som 
storstäder och kommuncentran. Det tråkiga 
och katastrofala är att det är bara just då, före 
valet, som landsbygden är viktig för landets 
beslutfattare. Men vi skall inte ge upp. En 
dag trillar väl poletten ner och landsbygden 
kommer att få den uppmärksamhet den är 
värd.

Själv har jag gått med i Bensinupproret och 
köper all min bensin hos bolag som valt att 

behålla landsbygden som expansionsområde 
och som har de lägsta drivmedelspriserna. 
De andra bolagen har jag helt bojkottat. Det 
gör kanske inte så mycket men blir vi många 
så kan det få betydelse.    

Inge Larsson

BENSINPRISET  
– ett hot mot landsbygden!
Bensinpriset stiger nästan varje dag och har nu passerat  
17 ofattbara kronor för en liter. Tio kronor av bensinpriset är  
statliga skatter och staten envisas med att i miljösyfte bara höja 
denna skatt. 
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Den här gången tänkte jag ta er med ut 
på en lite annorlunda fågelresa. Jag är 
medlem i fågelskådarnas Club300. Där 
finns alla fågelskådare som älskar att se 
nya fågelarter och som gärna drar lång-
väga för att få ett nytt kryss i fågellistan 
över sedda arter. 

På grund av sjukdomar och annat elände har 
jag tvingats hålla mig borta från detta under 
de senaste åren. Men nu har det mesta ord-

nat sig igen. Så när en Gråhuvad vipa (se bild)
dök upp i Karlstadstrakten hoppade jag in i 
bilen och drog dit. Jag såg vipan fint och träf-
fade många av mina gamla fågelskådarvän-
ner som uttryckte sin glädje att se mig med 
ute i fält igen .

Det var så stimulerande så att jag efter 
några dagar drog på nästa nya art som var 
en Sibirisk knölsvärta i havet strax söder om 
Umeå. Här blev det lite jobbigare. Hittade 
fågeln först tidigt på andra dagens morgon. 
Såg den då på nära håll med några vänner 
som kom från Skåne. 

En Grågul sparv hade nu hittats på Hoburgen 
på södra Gotland. Jag beställde plats på 
Gotlandsfärjan och drog direkt från Umeå till 
södra Gotland. Träffade några stockholms-

skådare på färjan och vi beslöt tillsammans 
att försöka se fågeln samma kväll. Det var 
lyckosamt. Vi var ett tiotal som såg fågeln 
mycket bra innan den i skymningen drog upp 
i Hoburgens klippvägg för att därefter vara 
försvunnen för den här gången. 
Jag har genom åren sett ganska många 
fågelarter i Sverige så tre nya på en vecka 
känns som att man har vunnit högsta vinsten

Jag vet att detta inte är det bästa för miljön 
men jag tänker ändå tillåta mig det här. En 
sådan här resa ger mig en enorm glädje och 
social tillfredsställelse av att tillhöra en om-
tänksam grupp av likasinnade. 
Så nästa gång larmet går är jag säkert på väg 
igen.

Inge Larsson

NATURRUTAN

Läs balansrapporterna!
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Länsbygderådets årsmöte

Årsmötet hölls den 25 april på Stadskällaren i 
Arboga. Innan mötet avnjöt vi en god middag 
med gösfilé som huvudrätt. 

Årsmötesförhandlingarna blev oroande okom-
plicerade och förhoppningen att föryngra styrel-
sen och hitta en styrelseledamot från alla kom-
muner kom även i år på skam. Det blev omval 
över hela linjen.

Ekonomin är god så det var inga problem för 
styrelsen att presentera en stark verksam-
hetsplan även i år. Planen, som delvis redan är 
genomförd innehåller bland annat utnämning 
av årets lokala utvecklingsgrupp, vår- och höst- 
konferenser, fyra nummer av U-Svängen, besök 
hos lokala grupper, med mera.

Efter de traditionella årsmötesförhandlingarna 
berättade Yngve Liljegren från Länsstyrelsen om 
deras möjligheter att gå in och ekonomisk stödja 
de lokala grupperna. Detta kommer vi att utför-
ligt redogöra för i nästa nummer av U-Svängen.

Inge Larsson

Vår riksorganisation Hela Sverige ska 
leva (HSSL) har kommit ut med fyra 
skrifter som man kallar balansrapporter. 
Rapporternas syfte är att belysa balansen 
mellan stad och land. Frågorna som hit-
intills behandlats i var sin skrift är kultur, 
hållbarhet, befolkning och infrastruktur.

Man kan bara rekommendera alla 
som är intresserade av landsbygdsutveck-
ling att läsa dessa rapporter. De visar, trots 
namnet, på obalansen som råder då det 
gäller satsningar på landsbygden i förhål-
lande till staden. Här finns mängder av 
intressanta uppgifter som hämtats från 
myndigheter och forskarrapporter. Sam-
stämmigt visar rapporterna på den oba-
lans som råder. Satsningarna på storstä-
derna Stockholm, Göteborg och Malmö 
är nästan alltid genomgående störst obe-
roende om man räknar per capita eller i 
totala summor.  Av utrymmesskäl kan vi 
inte redovisa allt som finns i dessa skrifter. 
Vi vill ändå ge ett exempel som belyser en 
situation som är mer eller mindre tydlig 
på de flesta områden. Den här bilden gäl-
ler statliga kulturutgifter i ett regionalt 
perspektiv 2015 – 2016 och uppgifterna 
kommer från Kulturrådet.

Med denna läsning som grund så inser 
man att det är en ganska lång och knölig 
väg att vandra innan vi når vår egen slo-
gan ”Stad och land hand i hand”. Genom 

att peka på ojämlikheten kan man hoppas 
att Balansrapporternas klargörande blir 
ett första steg för att nå målet i vår slogan. 
Här har vi alla, både befolkning och po-
litiker, ett viktigt jobb att göra. Ord och 
fagra löften är värdelösa om de inte om-
sätts i målinriktat och handlingskraftigt 
agerande.

Skrifterna finns tillgängliga på  
HSSL:s hemsida. Gå in under Balans-
rapporter. Där klickar du på respektive 
rapport och kan då läsa eller ladda 
hem den.

Inge Larssson
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U-Svängen  
INGE LARSSON    
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ANN-MARIE KARLBERG
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ann-marie.karlberg@hotmail.com
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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


