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Redaktörens ruta
Den här vintern tycks aldrig ge upp. 
Nu är jag riktigt trött på allt snö-
ande. Visst har vintern sin charm 
men nu längtar jag efter våren och 
flyttfåglarnas ankomst. 

I det här numret har vi hälsat på 
hos Jugansbo Bygdegårds-förening. 
En liten ort i Sala kommun med en 
aktiv förening. Jag kan inte låta bli 
att imponeras av alla föreningar 
som runt om i vårt län arbetar 
ideellt och framgångsrikt för sina 
hemorter.

Vi tar också upp kommunikationens 
vikt för en fungerande och levande 
landsbygd. Tyvärr haltar det på ett 
allvarligt sätt på flera områden. 
Bergslagspendeln mellan Ludvika 
och Västerås verkar mera som en 
parodi än en offensiv kommunika-
tionsled.

Och sedan har vi ju valet i höst. 
Vart har landsbygdsfrågorna tagit 
vägen? Hoppas att man lyckas 
aktualisera dessa frågor under 
Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik 
i maj. Du hänger väl med dit?
 
Nästa nummer av U-svängen  
kommer ut i slutet av juni. Tills dess 
önskar jag er alla en skön och helt 
underbar vår.

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

Vår riksorganisation, Hela Sverige ska leva, har 
nu fått sin nya kommunikationsplattform på 
plats. ”Den tidigare grafiska profilen togs fram 
2009 och började kännas lite mossig”. Vi måste 
hålla oss framme och våga förnya oss om vi 
skall bli sedda som den moderna rörelse som vi 
anser oss vara, säger HSSL:s verksamhetschef 
Terese Bengard. 

Den nya plattformens första 
steg är nya och moderna typ-
snitt samt en logga med ”Hela 
Sverige”. som huvudbudskap.  
Den loggan har ett dubbelt 
budskap som kan betyda hela 
Sverige men också hela (bota) 

Sverige. En fyndig och aktuell slogan där man 
kan se avfolkning och centralisering som sjuk-
domar vilka vi inom landsbygdsrörelsen har för 
avsikt att bota.

Den nya kommunikationplattformen kommer 
att innebära modernisering av all kommunika-
tion, inte minst den digitala delen. Redan nu 
har en ny grafisk profil stärkts med en ny och 
modern hemsida som man hittar under www.
helasverige.se.
– Många kampanjer som stärker organisatio-
nen och för ut vårt budskap är på gång och vi 
kan lova massor av spännande saker framöver,  
säger Terese Bengard. 

HELA SVERIGE SKA 
LEVA/VÄSTMANLAND  
är en ideell förening.  
Rådet ska vara länken mellan cen-
trala, regionala, kommunala och lo-
kala 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:

22 mars -8 grader, solen på väg upp och det 
kommer att bli en strålande dag. Årsmöten 
står som spön i backen och för oss fören-
ingsmänniskor är det en hektisk tid. Vi har 
summerat året som gått och har startat årets 
verksamheter.

I Länsbygderådet har vi precis haft konferens i 
Fagersta på Brukshotellet. En återkommande 
konferens som vi har i mars någonstans i 
Västmanland. Roligt att vi blir fler och fler 
deltagare då dessa konferenser ger så mycket. 
Vi har en aktuell föreläsare, delar ut pris till 
Årets Lokala Utvecklingsgrupp och får chansen 
att möta och byta erfarenheter med andra 
föreningar samt mycket mer. Håll utkik i mars 
nästa år och boka in dagen.

Länsbygderådets årsmöte blir 16 mars i Med-
borgarhuset i Tillberga och kallelse har skickats 
ut till alla föreningar. Jag uppmanar alla som 
bytt ordförande eller kontaktperson att med-
dela oss aktuella uppgifter så att utskicken går 
till rätt person.
Skicka ändringarna till mig, min mailadress 
står på sista sidan av U-svängen.

I morgon fredag åker vi till Värmland för att 
konferera med några andra Länsbygderåd/
Länsavdelningar. Reportage om det kommer i 
nästa nummer av tidningen.

Ha en härlig vår full av verksamheter i Era 
föreningar.

Helen Fahlin, Ordförande

NY GRAFISK PROFIL KALENDARIUM
 
VIRSBO KONSTHALL  
www.virsbokonsthall.se 
5 maj– 27 maj
Utländska konstnärer i Sverige.
Ett samarbete med riksorganisationen  
Sveriges Konstföreningar

26 maj  kl 18
Länsvärldsorkestern har konsert

2–24 juni 
Kalevala. 
Sverigepremiär för en utställning med  
kända finska konstnärer.

30 juni – 22 juli
Fåglar, fåglar och lite annat.
Peter Nilsson, Öland och Johannes Nevala, 
Gotland måleri samt Gunilla Falk, Jokkmokk 
foto.

KUNGSÖR MED OMNEJD:
12–13 maj 
Konst och hantverkssafari

 

Här kan alla våra föreningar  
annonsera sina aktiviteter.

Sänd uppgifter till: 
virsboinge@telia.com
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Länsbygderådets årsmöte hålls måndagen den 
16 april kl 18.00 i Medborgarhuset i Tillberga. 
Medborgarhuset hittar du på Kvistbergavägen 10.

Mötet börjar med en gemensam måltid. Därefter berättar 
Tillberga grannskapsservice VD, P-O Gottberg om föreningens 
verksamhet. Före de avslutande årsmötesförhandlingarna 
kommer Ylva Lundkvist-Fridh från HSSL att berätta om något 
aktuellt ämne.

Alla medlemsföreningar hälsas hjärtligt välkomna!

Den 17 mars höll Länsbygderådet sin 
traditionella vårkonferens. Den här gång-
en hölls den på Brukshotellet i Fagersta  
där ett trettiotal personer från hela länet 
hade samlats. 

Dagens talare var 
Pia Axelsson från 
Region Västman-
land som talade 
om vikten av att 
lära sig utnyttja di-
gitala medier och 
sociala kanaler på 

ett framgångsrikt sätt så att man når en så 
stor intressegrupp som möjligt. Hennes fö-
reläsning var mycket intressant och många 
av deltagarna åkte nog hem med goda före-
satser om att något måste göras.

Vid konferensen tillkännagavs och ko-
rades också ”Årets lokala utvecklingsgrupp 
i Västmanland”. Den här gången var det 
Munktorps sockengille som korades.  Läns-
bygderådets ordförande Helen Fahlin läste 
upp motiveringen till utmärkelsen ”För sin 
omfattande, mångfaldiga och idérika verk-
samhet som gjort hela socknen attraktiv för 
för både boende och besökare” och överläm-
nade diplom, blommor och prischecken på 
10 000 kronor till sockengillets ordförande 
Sofia Uppsäll och fyra av gillets styrelsele-
damöter som tackade för utmärkelsen och 
visade en presentation om Munktorp och 
Sockengillets verksamhet, något som vi i  
U-svängen skrev om i nummer tre förra året.

– Vi är glada, hedrade och stolta för den 
fina utmärkelsen. Det är en bekräftelse på 

att allt arbete vi lägger ner för att göra det 
bästa för vår ort märks och uppskattas. Den 
här utmärkelsen blir en extra skjuts som ger 
oss mer energi i arbetet för ett fortsatt aktivt 
och attraktivt Munktorp, sade Sofia Upp-
säll  efter mötet. 

Vid konferensen utlottades också två 
platser för deltagande i Landsbygdsriks-
dagen bland de som sökt för att bli Årets 
grupp i Västmanland. De lyckliga vinnarna 
blev Åvestbo byalag och Kungs Barkarö in-
tresseförening som därmed kostnadsfritt får 
sända en delegat vardera till Örnsköldsvik. 

Inge larsson

MUNKTORPS SOCKENGILLE   
UTSEDD TILL ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 2017

Sockengillets ordförande Sofia Uppsäll (längst till höger) och fyra av gillets styrelseledamöter tackade för utmärkelsen.

LÄNSBYGDERÅDETS ÅRSMÖTE 16 april kl 18

För att kunna beställa maten ber vi om din anmälan senast den 9 april till vår sekreterare Regina Da Re  på tel 073-734 1294 eller e-post: gina-julla@live.se
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Många var anställda på gårdarna och flera småföreta-
gare valde att etablera sig i byn och man fick en egen 
skola. I dag bor det knappa åttio personer innanför 
femtioskyltarna i byn.

Glanstiden blev inte så lång. Bygdegårdsföreningens 
ordförande, Leif Lindstedt, berättar att centralise-
ringen tilltog och 1957 lades byskolan ner. Då uppläts 
skolhuset till ortsborna och ortens bygdegård blev ett 
faktum. För några år sedan blev Bygdegårdsföreningen 
ägare till det före detta skolhuset  genom att överta det 
från kommunen. Förra året fick föreningen ett bidrag 
på 300 000 kronor från Sala kommun för att byta föns-
ter i bygdegården samt för skötsel av byns badplats.

Trots byns litenhet så är bygdegårdsföreningen myck-
et aktiv och medlemsantalet är 170 personer. Under 

Jugansbo är en liten by  
tretton kilometer nordost 
om Sala. 
Före förra sekelskiftet fanns 
här bara en stor och några 
mindre gårdar. När sedan 
järnvägen mellan Sala och 
Gävle byggdes så växte 
Jugansbo. 

Ett numera fast evenemang är Halloweenfesten, som är 
mycket uppskattad bland barn och ungdomar. 

BESÖK HOS

JUGANSBO 
BYGDEGÅRDSFÖRENING

Den första samhällsnivån

Den första samhällsnivån är en  
publikation om lokal utveckling. 
Och handlar om den lokala och ide-
ella utvecklingsrörelsen i vårt land. 

Författarna Ulla Herlitz och Hans 
Ahrén hävdar att den nya tiden vi 
nu lever i kräver nytt tänk. De poli-
tiska engagemanget bland befolk-
ningen har minskat och toppstyr-
ningen från politiken tenderar att 
minska. Deetta kräver att demokra-
tin måste förnyas. De engagerade 
människor som i dag finns i lokala 
utvecklingsgrupper måste få mera 
inflytande och större legitimitet 
hävdar författarna.

Här presenteras en modell för 
lokalt demokratiskt styre där 
medborgarna via lokala nämnder 
kommer närmare beslutsfattandet 
och därmed blir mera engagerade i 
samhällsutvecklingen. Författarna 
har hämtat mycket lyckade exempel 
från Svågadalen, Kosteröarna och 
Röstånga. Tre platser där man tagit 
den lokala utvecklingen ytterligare 
ett steg mot en framgångsrik fram-
tid.  

Publikationen är viktig och stimu-
lerande läsning för den som vill ta 
den lokala föreningen  mot nya och 
utvecklande mål. 

 

”DEN FÖRSTA SAMHÄLLSNIVÅN” 
kan laddas ner från Hela Sverige ska 
levas hemsida www.helasverige.se 
under rubriken Resurser.  
Den kan även köpas för 30 kronor  
hos vår riksorganisation Hela 
Sverige ska leva.
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förra året genomförde man hela 13 olika akti-
viteter alltifrån lättgympa, syjunta, stor loppis 
med veteranbilar till mera nymodigheter som 
Halloweenfirande. U-svängen har valt att titta 
lite närmare på några av aktiviteterna. 

Halloweenfirandet inleddes för några år se-
dan. Leif Lindstedt berättar att han inte trodde 
mycket på det evenemanget. Men oj, vad jag 
misstog mig, säger han. Det kom massor av 
barn och ungdomar och halloweenfesten blev 
en stor succé. Det är bara att acceptera att ung-
domen har andra vanor och föreningen ser fram 
emot, och planerar, för nästa års halloweenfest. 
Ungdomen är ju vår framtid, säger Leif och ler 
förtjust över att ungdomens önskemål fått en 
fast festdag i den kommande verksamheten.

En annan stor begivenhet i verksamheten är 
den årliga julfesten. En fest som hållits årligen i 
60 år. Nu liksom för 60 år sedan träffas byborna 
i Bygdegården där man dansar  kring granen, fi-
kar tillsammans och där tomten delar ut godis-
påsar till barnen. En mycket uppskattad fest av 
både barn och vuxna. 

Ett tiotal damer träffas varje vecka under 
vinterhalvåret i Bygdegården för något som de 

kallar lättgympa. Med enkla medel och övning-
ar ser de till att hålla sig i form samtidigt som de 
får en trivsam förmiddag tillsammans.

Bygdegårdsföreningen svarar också för byns 
midsommarfirande. Då träffas man på mid-
sommaraftonen. De vuxna klär stången med 
lövgirlanger medan barnen samlas i en special-
byggd traktorvagn. De tar sedan en tur ut till 
en blomsteräng och plockar de blommor som 
skall pryda midsommarstången. Vid barnens 
återkomst färdigställs stången och festlighe-
terna kan börja. Detta är en mycket uppskattad 
aktivitet och alla i byn och många utifrån deltar 
av hjärtans lust i festen.

Utöver alla aktiviteter i och runt bygdegården 
har föreningen också tagit på sig ansvaret för att 
sköta ortens badplats vid Hillingen. Ungdomar 

och eldsjälar har tagit ansvar för detta under 
många år. Tiderna har förändrats, säger Leif 
Lindstedt. Det är inte lika lätt att få ungdomar 
att ställa upp längre och eldsjälarna blir också 
äldre för varje år. Men vi har en lösning på gång, 
säger Leif och ler lite hemlighetsfullt.

Vi i U-Svängen är mycket imponerade över den 
stora verksamhet som Bygdegårdsföreningen 
i Jugansbo lyckas genomföra trots att orten är 
ganska liten. Vi kan rekommendera alla er ute 
i byalag och intresseföreningar att åka till Ju-
gansbo och delta i något av deras evenemang. 
Närmast i tur står nu den stora loppisdagen den 
första maj och midsommarfirandet på midsom-
maraftonen.

Inge Larsson

Bygdegrårdsföreningen genomförde 13 olika aktiviteter förra året.
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Det kom ett intressant meddelande 
från  Coompanion i Mälardalen där vår 
tidigare ordförande Anders Johansson 
nu är verksamhetsledare. Det hand-
lade om medarbetarövertagande av 
nedläggningshotade företag. Detta är 
en verklighet för flera av småföretagen 
på landsbygden där ägaren av en el-
ler annan anledning vill lägga ner sitt 
företag.          
Vi återger meddelandet vi fick och re-
kommenderar alla intresserade att gå 
in på länken;   
https:/youtu.be/v9019COGdJs  
där det finns en bra film som klargör 
hur ett övertagande kan gå till.
Om man vill ha mera information 
kan man kontakta Coompanion 
Mälardalen på mobilnummer 070 235 
9498.

Här är meddelandet vi fick från 
Coompanion:  
Ägarskifte genom medarbetaröverta-
gande. Att låta anställda ta över när en 
ägare vill lämna kan rädda företaget 
och jobben. Ofta tar någon i familjen 
över när en ägare vill lämna företa-
get. Ägarskiftet kan också ske genom 
försäljning. Men många företag läggs 
istället ned när till exempel ägaren går 
i pension. Varför inte fundera på om 
de anställda ska ta över? Då behöver 
inte företaget pensioneras när ägaren 
gör det.
Om medarbetarna – eller en majoritet 
av dessa – tar över företaget skapar 
man ett medarbetarägt kooperativt 
företag.
Övertagandet kan ske på olika sätt, till 
exempel:
• att medarbetarna köper ut den tidi-
gare ägaren och dess aktier eller
• att medarbetarna skapar en ekono-
misk förening som sedan köper bola-
get. Bolaget blir då ett dotterbolag till 
den ekonomiska föreningen.

I andra delar av Europa är medarbe-
tarägande vanligt. Coompanion arbe-
tar för att ta fram en svensk modell 
inspirerat av dessa erfarenheter. Den 
svenska modellen ska göra det lättare 
för anställda och ägare att i ”skarpt 
läge” agera och hantera frågor som 
till exempel kompetensutveckling och 
finansiering.

Om du har funderingar kring medar-
betarövertagande kan du redan i dag 
kontakta Coompanion och få hjälp 
av deras mångåriga erfarenhet inom 
detta område och inom kooperatift 
företagande.

Medarbetaröver- 
tagande av företag! 

Posten försämrar servicen, kopparledning-
ar för fast telefoni läggs ner innan andra alter-
nativ finns och bredbandsutbyggnaden haltar 
betänkligt på många platser. Den här är natur-
ligtvis mycket allvarligt för landsbygdens att-
raktivitet och möjlighet till ökad inflyttning.
Ännu viktigare är en säker och välutvecklad 
möjlighet att pendla till städer och central-
orter där utbudet på ett differentierat arbets-
liv trots allt är större än på landsbygden. För 
att klara det, måste kollektivtrafiken vara väl 
utbyggd och fungera bra. Tyvärr så finns det 
mycket i övrigt att önska i det fallet. Inställda 
och försenade tåg är mera regel än undantag 
på linjen Ludvika–Västerås. Det har innebu-
rit att pendlare allt oftare tvingats ta bilen 
trots att de löst månadskort på tåget. De flesta 
arbetspendlarna har redan givit upp och tar 
bilen i stället. 

Än värre är det för skolungdomar som 
inte har något alternativ. De får vänta på nästa 
tåg – om det kommer. Det händer att två el-
ler flera tåg i rad är inställda. Det blir ju inte 
bättre av att alla stationshus, förutom Fagersta 
C, är nedlagda. Den här vintern har det hänt 
att pendlare fått stå en timme på perrongen i 
sjutton graders kyla och vänta på tåget. Tack 
och lov har det inte varit så kallt alla dagar 
men väntan på tåget har ofta gjort att fötter, 
händer och öron blivit känslolösa på dem som 
stått i kylan och väntat.

Sedan SJ tog över trafiken från Tåg i Berg-
slagen har det bara gått utför. Direkttågen till 
och från Stockholm har lagts ned och tillför-

litligheten på övriga tåg är mycket låg. Vad 
beror då denna skamligt misskötta tågtrafi-
ken på? Kan orsaken vara att man kör med 
utrangerade tåg som kasserats och ställts av av 
lokaltrafiken i Östergötland och som sedan 
inköpts av Tåg i Bergslagen? 
Hur dåliga är då dessa tåg? 

U-svängen lyckades få tag på en mer eller 
mindre hemligstämplad undersökning som 
tåg i Bergslagen gjort bland sina resenärer. 
Det var ingen nådig läsning. Vi har också talat 
med resenärer. De vi talat med är fruktans-
värt missnöjda. Det handlar om inställda tåg, 
förseningar, tåg som går sönder, nersmutsade 
eller stängda toaletter, uppenbar fara för att 
bränna sig på skållheta element, fruktansvärt 
nersmutsade stolar och utrymmen, dörrar 
som inte går att öppna men också om rena sä-
kerhetsfaror som trappsteg som inte fungerar 
så att resenären kan ramla ner mellan tåg och 
perrong vid på och avstigning.  

Vilket privat företag som helst skulle gå 
under om de inte åtgärdade sådana missför-
hållanden. Men inte SJ. De fortsätter bara att 
köra med de urusla tågen på Bergslagspen-
deln och fantisera om att allt skall lösa sig bara 
man får ett dubbelspår i Ramnäs. Tågen blir 
väl inte bättre av det.

Kanske är det nu dags för oss som bor 
här att säga stopp. Vi kan inte acceptera den 
standard på kommunikationen som SJ i dag 
levererar. Det försvårar livet för alla de som 
ser landsbygdens fördelar och därför vill leva 
och bo där. Kanske det kan vara en uppgift 
för lokala grupper att ta initiativet till att man 
tillsammans med kommunerna och regionen 
hävdar rätten att få den kvalité på kommuni-
kationen som man betalar för. 

Inge Larsson

För att landsbygden skall kunna vara 
en attraktiv plats för företagande och 
som en plats att bo och leva på, är god 
och säker kommunikation ett måste. 
Det gäller all form av kommunikation 
såsom post, telefoni, bredband och 
persontransporter.

KOMMUNIKATION
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Årets stora händelse inom landsbygdsrö-
relsen är Landsbygdsriksdagen. 
I år står Västernorrland för värdskapet 
med Örnsköldsvik som evenemangets 
centralort. Under tre dagar, 18–20 maj,  
samlas landsbygdens intressenter för att 
få nya idéer och ny inspiration för sitt 
engagemang på hemmaplan och för att 
påverka de deltagande toppolitikerna att 
komma ihåg landsbygdsfrågorna i den 
kommande valrörelsen.

PÅ FREDAGEN startar evenemanget med 
att man ordnar inspirationsresor ut till or-
ter i Västernorrland där man framgångs-
rikt arbetat med lokal utveckling och på 
kvällen ordnas en trevlig mingelmiddag 
där deltagarna kan byta erfarenheter och 
diskutera resultaten av inspirationsresorna.

UNDER LÖRDAGEN står många för lands-
bygden viktiga frågor på programmet 
såsom service, infrastruktur och digita-
lisering, kultur och lokalt inflytande. Ef-
termiddagen ägnas åt partiledardialog på 
temat ”ett land i balans”. En  viktig fråga 
att aktualisera inför höstens val. Lördagen 
avslutas med en bankettmiddag med un-
derhållning och högtidlig prisutdelning.

PÅ LÖRDAG EFTERMIDDAG & SÖNDAG 
kan den som vill delta i en mängd för-
djupningsseminarier i speciellt utvalda 
landsbygdsfrågor. Söndagen avslutas se-
dan med Söndagsstudion och ett viktigt 
uttalande till hela Sverige.

Detta är en chans för oss lokala lands-
bygdsutvecklare att träffas och lära av 
varandra och få nya idéer och inspiration 
att ta med hem. De som varit på tidigare 
Landsbygdsriksdagar har varit jättenöjda 
med sina upplevelser. 

Inge Larsson

Du som är intresserad av att  
följamed till Örnsköldsvik på 
Landsbygdsriksdagen kan 
 ta kontakt med:

Länsbygderådets ordförande  
Helen Fahlin på tel 070- 576 49 60

SÅNGSVAN 
Sällan nämns sångsvanen som en vårens 
budbärare trots att den dyker upp tidigt 
på våren. I våra trakter  kommer den 
redan i mars och april lite beroende på 
tillgång på öppet vatten. 

Tidigare var sångsvanen en riktig ödemarks-
fågel som häckade i små gölar och myrmar-
ker på tundran. I Sverige kunde man bara 
hitta häckande fåglar på öde myrar i fjälltrak-
terna. På senare tid har sångsvanen ändrat 
sina vanor så att den finns nu häckande i 

skogstjärnar och fågelsjöar långt söderut i 
landet.

Sångsvanen som är helvit (ungfåglar är 
gråbruna) känns igen på sin stora gula näbb 
med svart spets samt att den är mycket ”tal-
för” både då den rastar och då den flyger. 
Ljudet liknar korta trumpetstötar som hörs 
på långt håll. Ofta ser man sångsvanar kom-
ma flygande i plogform. Då kan man skilja 
sångsvanen från sin nära släkting knölsvanen 
genom att knölsvanen har kraftigt vingbrus 
då den flyger medan det i stort sett inte 

hörs någonting från sångsvanarnas vingar. 
Kommer man riktigt nära så kan man också 
se att knölsvanen har röd och svart näbb.

NATURRUTAN

Foto: Lennart Waara

Pengar till lokala grupper
Leader Mälardalen, som i vårt län innefattar Arboga, 
Köping, Hallstahammar och Västerås kommuner 
utom Västerås tätort, har under 2018 särskilda peng-
ar för småprojekt som är avsedda att fånga upp och 
skapa intresse i områdets lokala grupper. Projekten 
skall sökas och vara avslutade inom innevarande år. 
För er som är intresserade är det bråttom att komma 
in med er ansökan om projektmedel. 

Projektkostnaden får inte överstiga 30 000 kronor 
och pengar får inte gå till projektledares lön eller till 
investeringar för mer än 22 000 kronor. För att kom-
ma igång behövs bara en enkel ansökan som sänds 
till Leader Mälardalen. Där kommer  ansökningarna 
att behandlas snabbt. Precis som vid ordinarie och 
större Leaderprojekt kommer man dock att lägga 
stor vikt vid att sökanden har en tydlig plan för hur 
projektet kommer att bidra till långsiktig, hållbar 
utveckling i bygden.

DE TRE OMRÅDEN SOM INGÅR ÄR:

Klimat, energi och miljö
Exempel: en miljödag, kurs eller studiecirkel, evene-
mang med föreläsare, aktiviteter med flera träffar 
eller att tillsammans bygga gemensamma samver-
kanslösningar för t ex samodlingar. 
Projektledare och rådgivare är Sofia Ohlsson,  
tel 073-727 54 84.

Lokal utveckling
Exempel: byggande av grillplatser, lokala marknads-
dagar, evenemang eller andra aktiviteter som bidrar 
till att göra byggden attraktiv att flytta till och att 
leva och bo på.
Projektledare och rådgivare är Mia Lundqvist,  
tel 070-365 75 20

Inkludering och integration
Exemple: allt ifrån mindre handikappanpassningar 
till lokala kulturevenemang där personer med olika 
etniskt ursprung möts och bidrar med sina specia-
liteter eller någon aktivitet som skapar möten och 
relationer mellan människor. 
Projektledare och rådgivare är Mia Lundqvist, 
tel 070-365 75 20

Ta kontakt med projektledarna. Här finns stora 
möjligheter att starta upp något som kan led till en 
större utveckling!

Inge Larsson



Ordförande
HELEN FAHLIN
Korsbacksvägen 17
737 91 Fagersta
070-576 49 60
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   
Solvretsvägen 4 A
739 30 Skinnskatteberg
073-665 20 80
balibuddha@hotmail.com

  

Länsbygderådets styrelse 2018

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


