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Redaktörens ruta
Den här våren och försommaren 
har i många hänseenden varit ex-
trem. Soldyrkarna har förmodligen 
älskat den och lantbrukarna är 
mycket missnöjda eftersom skör-
darna mer eller mindre torkat bort. 
Själv har jag bytt en höftkula och 
hunnit med ett par njurstensan-
fall. Det gör att U-svängen den här 
gången är ett par veckor försenad. 
Hoppas att ni kan ha överseende 
med det. 
Mycket i det här numret handlar 
om Landsbygdsriksdagen som gick 
av stapeln i Örnsköldsvik i mitten 
på maj. Då träffades landsbygdsut-
vecklare från hela landet för disku-
terar och planerar sin verksamhet 
de närmase två åren.
Vi har också tagit upp den så kall-
lade urbana normen. Den som 
hävdar att storstaden är det som 
gäller om man är ung och att den 
som stannar kvar på landsbygden 
är hopplöst förlorad. Det finns ju 
framstående politiker i Stockholm 
som påstått att folk på landsbygden 
är mera korkade än stadsbor. Det är 
bara att förlåta. Mot sådan okun-
skap och stureplansmentalitet biter 
inga sakliga argument.
Nu är det dags för semestrar. Folk 
åker ut till landet och njuter av livet. 
Här finns plats för alla. ”Stad och 
land hand i hand” är ju  en av Hela 
Sveriges deviser.

Till sist vill jag önska 
er alla en riktigt 
skön sommar.

Inge Larsson  
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:

Efter en intensiv och härlig vår och försommar 
har vi nu passerat midsommar och semesterti-
der står för dörren.
Jag följer många av Er på sociala medier och 
via andra kontakter och ett är då säkert. Ni 
som arbetar i föreningarna lägger ner ett 
fantastiskt arbete för att hålla föreningarna 
vid liv, hitta på nya verksamhetsgrenar, nya 
aktiviteter samt att behålla det ni redan har 
och som ni vet lockar deltagare.

Det som dock är lika för de flesta föreningarna 
är svårigheterna med att locka yngre att delta 
samt att ställa upp i styrelser vilket naturligtvis 
har olika orsaker. Där känner jag att vi har en 
stor uppgift att fylla. Ni som redan lyckats med 

det, ta och skriv ner och berätta hur ni g jorde 
och skicka det till vår redaktör, Inge Larsson, 
för U-svängen (adressen finner ni på sista 
sidan av bladet) så kan vi publicera och låta 
andra ta del av era lyckade lösningar.

Sist en uppmaning: Vi i Länsbygderådet 
skulle vilja att våra medlemsföreningar 
skickar in material till redaktören från era 
aktiviteter och vill man inte skriva själv så 
kontakta Inge så hjälper han till med det.

Många varma semesterhälsningar.

Helen Fahlin, Ordförande

KALENDARIUM
 
VIRSBO KONSTHALL  
www.virsbokonsthall.se 

30 juni – 22 juli
Fåglar, fåglar och lite annat.
Peter Nilsson, Öland och Johannes 
Nevala, Gotland måleri.

28 juli–– 5 augusti
Elevutställning. Eleverna vid årets målar-
kurs ställer ut sina alster.

11 augusti – 2 september 
”STRATUM”
Galina Davidtchenko, Ane Svenheden, 
Annika Törn Legzdins och Iryna Hauska. 
Fyra kvinnor som gått Konsfack tillsam-
mans lovar en spännande utställning.
Måleri, skulptur, textil och foto.

8–30 september
Nu händer det!
Utställningen som alla gått och väntat på.
Susanna och Anders Geidemark ställer 
tillsammans ut akvarellmåleri och natur-
foto.
En utställning de planerat i över ett år.

 
 
 
 
 

 
 
 
HARAKERS BYGDEGÅRD
27 juli kl 19
Musik vid Mittpunkten i Svanå

GEOCENTRUMS VÄNNER, 
RIDDARHYTTAN
8 september kl 11–14
Geologins dag.
Samling vid Stor Karis sten

ÅVESTBO BYALAG, FAGERSTA
25 augusti kl 13–16
Barnens Dag vid Åvestbogården

 

Här kan alla våra föreningar  
annonsera sina aktiviteter.

Sänd uppgifter till: 
virsboinge@telia.com
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SNoK är ett projekt som finansierats genom 
bidrag från LONA, WWF, Sala kommun och 
Svartådalens Bygdeutveckling. Utställningarna 
visar den speciella natur och historia som präglar 
Svartådalen. Redan för 11 000 år sedan bodde 
det människor i området som jagade säl i den 
havsvik som fanns här då,  här finns också många 
fyndplatser av stenåldersyxor och inte minst så är 
området känt för sitt rika fågelliv. 2014 drabba-
des området hårt av den stora skogsbranden och 
en del av utställningen är vigd åt den och här kan 
man bland annat läsa om brandekologi och se 
resterna av det stora privata engagemanget i form 
av en termosstaty gjord av kvarlämnade termosar. 
Det finns också en hel del för barnen att göra, ett 
exkursionsrum har gjorts i ordning och kommer 
att användas till naturskoleverksamhet. Centret 
har också en forskarsal med massor med informa-
tion från bygden, här ges också forskare möjlighet 
att sitta och författa sina avhandlingar. 

Invigningen började med ett välformulerat tal 
av landshövding Minoo Akhtarzand där hon 
pratade om allt som kännetecknar och utmärker 
Svartådalen och vad som gör Västmanland till 
ett så mångsidigt landskap. Därefter höll Anders 
Wigelsbo, Salas kommunalråd ett inspirerande 

tal om landsbygdens betydelse och utveckling.  
För att särskilt markera dagen så planterades ett 
vårdträd som förhoppningsvis ska växa och ut-
vecklas i takt med centret. Därefter avlöste lands-
hövdingen.

Dagen till ära bjöds det på olika snittar från Fiket 
i Färnebo, till det serverades cider och kaffe. Man 
kunde även få prova på den speciella björksaven 
som sägs ha en rad olika bra hälsoeffekter bland 
annat att den kan minska allergibesvär.

Malcolm Dixelius och Valery Gorchakov har un-
der flera år arbetat med material till en film om 
den stora skogsbranden 2014 och speciellt för 
invigningen hade de en förhandsvisning på den 
kommande filmen. Filmen lyfte fram hur skogs-
branden drabbade olika människor. 

Under dagen var det öppet hus i utställningarna 
och allmänheten hade bjudits in för att ta del av 
ett center som förhoppningsvis i framtiden kom-
mer locka många besökare och vara en samlings-
punkt för bygdens befolkning. 

Linn Suslin

SNoK invigt!
(Svartådalens Natur- och Kulturcenter)  
 
 

Landshövding Minoo Akhtarzand invigde
Svartådalens Natur- och Kulturcenter.

Entrén till SNoK

Den tredje juni slog Svartå-
dalens Natur- och Kulturcenter 
(förkortat SNoK) officiellt upp 
dörrarna och välkomnar nu 
besökare till sina utställningar.
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Deltagarna representerade de cirka 5 000 ut-
vecklingsgrupper som finns i landet samt de 24 
Länsbygderåd som är organisationens represen-
tanter på länsnivån. Det fanns också del interna-
tionella deltagare som var intresserade av att ta 
del av den svenska landsbygdsrörelsens arbete.

Från oss i Västmanland deltog åtta personer, 
fyra från styrelsen och fyra från utvecklings-
grupperna. Vi i Länsbygderådet sökte medel 
från kommunerna för att en från varje kommun 
skulle kunna få deltaga. Endast Västerås och 
Fagersta beviljade medel för en representant för 
deras utvecklingsgruppers deltagande. 

De tre dagarna i Örnsköldsvik innehöll ett 
fullspäckat program. Under fredagen reste del-
tagarna ut på inspirationsresor runt om i Väster-
norrland. Det fanns inte mindre än femton oli-
ka resor att välja mellan. Alla var dock strålande 
bevis på hur den västernorrländska landsbygden 
kunnat utvecklas tack vare lokalt engagemang 
och nytänkande. Deltagarna var översvallande 
positiva när de på sen eftermiddag återkom  till 
Örnsköldsvik. 

Lördagen var den stora Riksdags-dagen då 
man samlades i Fjällräven Center och diskutera-

de många av landsbygdens frågor. Invigningsta-
let hölls av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 
Han talade mest om tankarna bakom den par-
lamentariska landsbygdsutredningen (mer om 
den kan du läsa på sid 6 i U-svängen). Många 
kloka och tänkvärda ord sades sedan av olika ex-
perter och tänkare.

Eftermiddagen ägnades sedan åt partiledar-
debatt där samtliga partiledare förutom Ebba 
Busch Thor (KD) som inte kunde komma, men 
som sände en annan talesperson i hennes ställe. 
Visst märktes det att det är valår. Temat för de-
batten var ”Ett land i balans” och med särskild 
fokus på infrastruktur, kultur, service och ut-
veckling i hela landet. Det var en intressant dis-
kussion där alla partier ansåg sig vara landsbygds-
partier med mer eller mindre trovärdiga löften 
om satsningar på den svenska landsbygden.
Under lördag eftermiddag och söndag förmid-
dag kunde man också delta i något eller några av 
de många fördjupningsseminarier som hölls.

Landsbygdsriksdagen avslutades vid lun-
chen då man fastställde och antog följande ut-
talande (se här intill) som tagits fram via appen  
menti.com.

Inge Larsson

Vår riksorganisation Hela Sverige ska leva har 
ordnat Landsbygdsriksdagar vart annat år ända 
sedan 1989. Årets riksdag hölls i Örnsköldsvik 
den 18–20 maj. Drygt 700 deltagare från den 
svenska landsbygdsrörelsen deltog i riksdagen.

Lyckad 
Landsbygds- 

riksdag  
I ÖRNSKÖLDSVIK

Vi behöver en ny politik för Sveriges 
Landsbygder. Under en lång tid har  
landsbygdens behov nedprioriterats,  
vilket har skapat ett kluvet land. 
 Det är nu dags att ta krafttag mot  
denna negativa utveckling. Vi vill ha  
ett land i balans. Vi måste finna nya  
lösningar på landsbygden som  
anpassas efter de lokala förhållan- 
dena. Vi tycker att landsbygden  
måste få finnas till på sina egna  
villkor och utvecklas efter sina  
egna förutsättningar.
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En politik för att hela Sverige ska leva.
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Så blev det dags igen att åka på Landsbygds-
riksdag. Som jag har sett fram emot ännu en 
sådan. Den här gången i Västernorrland, Örn-
sköldsvik med omnejd närmare bestämt.

Planeringen startade direkt som programmet 
och tidpunkten blev känd. Vilken temaresa 
vill jag åka med på och vilka seminarier väljer 
jag att delta i. Det fanns ett rikt smörgåsbord 
att välja på och de jag valde fick jag verkligen 
valuta för. Resan gick till Skuleskogens Natio-
nalpark, Skuleberget, Docksta skofabrik samt 
Friluftsbyn där Jerry Engström berättade om 
sin mycket lyckade verksamhet. Allt var så 
spännande och jag fick mycket tips och idéer 
som går att genomföra på hemmaplan. Hur 
man lyckas, och ofta med mycket små medel, 
nå framgång och få en förening/företag att 
växa. Hur man kan komplettera varandra och 
inte konkurrera ut varandra, på det viset blir 
alla starkare.

Mina seminarier jag valde blev ”Läget i lan-
det” som journalisten Po Tidholm höll i samt 
”Lämna eller stanna?”, valmöjligheter och stöd 
för unga där forskaren Lotta Svensson delade 
med sig av de viktigaste resultaten från sitt se-
naste projekt. Båda suveränt intressanta.

Förutom det redan skrivna så höll Hela Sverige 
ska leva sitt årsmöte på torsdagen och många 
andra verksamheter fanns att delta i under 
veckan. Jag valde en guidad tur i Örnsköldsvik 
bland annat.

Många programpunkter hölls på Fjällräven 
center som var själva centrum under dessa da-
gar. Vi lyssnade  på en partiledardebatt och 
nog märks det att det är valår.

Efter många av programpunkterna klev Jacke 
Sjödin upp och rimmade om det som nyss 
diskuterats på scenen. Jag begriper inte att han 
direkt bara kan gå fram och läsa upp det han 
skrivit med glimten i ögat, distans, ironi, lek-
fullhet och vara så träffsäker i sitt rimmande.
Thomas Håkki Eriksson har jag tidigare hört 
föreläsa/berätta om sin framgångsresa. Han 
är lika suverän varenda gång. Som det stod i  
programmet ”Spänn fast dig för här blir det 
åka av”.

Det här är bara en del av allt jag fick uppleva 
och vara med om under dessa fyra dagar.

Som avslutning vill jag tacka Västernorrland 
med Hans-Erik Hacke Näslund i spetsen för 

en suveränt genomförd Landsbygdsriksdag. 
Ni alla levererade verkligen.
Ser fram emot nästa Landsbygdsriksdag om 
två år. Var den hålls vet vi inte än.

Till alla Er som av nån anledning inte kunde 
delta i år, försök att komma iväg nästa gång. Jag 
lovar att ni inte blir besvikna. Detta år kunde vi 
bjuda med två stycken (en från var kommun) 
då Västerås och Fagersta så gav oss ett bidrag 
som betalade riksdagen för dessa två. Vi sökte 
från alla våra tio kommuner i Västmanland 
men fick inget av de övriga. Nästa gång hop-
pas vi att alla kommuner bidrar så att vi kan få 
representanter med från dem alla. 

Helen Fahlin
Ordförande i Länsbygderådet i Västmanland

Åtta personer från Västmanland deltog  
under de tre dagarna i Örnsköldsvik.

Skuleskogens nationalpark

Docksta skofabrik

Jerry Engström, Friluftsbyn

Vi behöver en ny politik för Sveriges 
Landsbygder. Under en lång tid har  
landsbygdens behov nedprioriterats,  
vilket har skapat ett kluvet land. 
 Det är nu dags att ta krafttag mot  
denna negativa utveckling. Vi vill ha  
ett land i balans. Vi måste finna nya  
lösningar på landsbygden som  
anpassas efter de lokala förhållan- 
dena. Vi tycker att landsbygden  
måste få finnas till på sina egna  
villkor och utvecklas efter sina  
egna förutsättningar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landsbygdsriksdagen tycker att:
–  Ökat bostadsbyggande och bättre  
 möjligheter till resor och transporter.
–  Digitalisera hela Sverige.
–  Skapa bättre servicé och trygghet.
–  Ge mera lokalt inflytande

är de viktigaste frågorna för utveckling 
av landsbygden.

Detta bör göras genom att:
•  Fatta beslut som inte påverkar  
 landsbygden negativt
•  Förenkla regelverk och projekt- 
 administration samt minska byråkratin
•  Främja lokal finansiering
•  Förändra synen på och bilden av   
 landsbygden

Det är dags att skapa en landsbygds-
politik för hela Sverige för att hela 
Sverige.

Antaget av Landsbygdsriksdagen i 
Örnsköldsvik den 20 maj 2018
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Landsbygdsriksdagen 2018

En politik för att hela Sverige ska leva.

Min upplevelse av



6

Den 6 april i år trädde två nya förordningar i kraft.  Båda handlar om 
statsbidrag för att minska och motverka segregation. Bidragen admi-
nistreras av myndigheten Delegation mot segregation och kan sökas av 
ideella föreningar, stiftelser, kommuner och landsting. 

Det nya statsbidraget innebär att det under 2018 finns sammanlagt 53 
miljoner kronor att söka och att det därefter kommer att finnas cirka 75 
miljoner årligen avsatta för detta ändamål. Medlen kommer att fördelas 
av Delegationen för segregation (Delmos). 

Det nya stödet till civilsamhället ska komplettera myndigheternas och 
kommunernas insatser bland annat för att det civila samhället kan nå  
andra målgrupper. I samband med att detta stöd inrättas så kommer 
också stödet till kommuner och landsting att förändras så att långsiktig-
heten och förbättrad samordning i arbete för motverkan av segregation 
på lokal och regional nivå kommer att prioriteras.

Här finns stora möjligheter för oss i den lokala landsbygdsrörelsen att 
vara med och påverka utvecklingen genom att tillsammans flera grupper 

eller grupp för grupp söka medel för integrationsbefrämjande projekt 
som tar med nysvenskarna i samhällsbygget och som minskar populis-
tiska rasistorganisationers möjligheter att få gehör för sin oetiska propa-
ganda och sina till synes ogenomtänkta åsikter. 

I norra länsdelen där regeringen förvägrat oss att få ta del av EU:s 
Leadermedel för landsbygdsutveckling ger detta oss en extra chans 
att, trots obegripliga riksdagsbeslut, starta upp projekt där integration 
och landsbygdsutveckling går hand i hand. På det viset behöver vi inte 
sitta handlingsförlamade i brist på medel och vänta på  att den nya 
Leaderperioden skall träda i kraft 2021.

Inge Larsson

PENGAR TILL INTEGRATION!

I början av april läste jag en artikel av Ma-
rete Mazzarella i Svenska Dagbladet. 
Jag tycker att den var slog huvudet på 

spiken  beträffande  den urbana normen som 
hävdar att storstaden är det som gäller och 
att de som stannar kvar på landsbygden är 
hopplöst förlorade. Framför allt menar man 
då ungdomen. 

Även medierna tycks tycka att det som hän-
der i ”resten av landet” är oerhört ointressant. 
Alla vi som arbetar ideellt vet hur svårt det 
är att få medierna att intressera sig för det 
positiva som händer på landsbygden. Lands-
bygden betraktas oftast som tärande och 
storstadsregionerna som närande. I städerna 
gör man satsningar sker det i landsbygden 

kallas samma saker för bidrag. Mediernas 
inställning till landsbygden och den urbana 
normen bidrar naturligtvi till att allt fler ung-
domar söker sig in till städerna.

Den stora utflyttningen är ett problem för 
landsbygdskommunerna. Befolkningen och 
därmed också skatteintäkterna minskar, ål-
dersstrukturen blir skev och kommunerna 
får mindre möjlighet att upprätthålla god 
service och blir därmed än mindre attraktiva 
att bo i.

Ofta hör man från dessa kommuners led-
ningar diskussioner om hur man skall få de 
utflyttade ungdomarna att flytta tillbaka 
hem. Kanske skulle man i stället fokusera på 
att hjälpa och satsa på de medborgare och 
ungdomar som väljer att stanna. 

I en undersökning som gjorts bland dessa 
ungdomar säger endast 30% sig uppfatta att 
kommunens beslutsfattare bryr sig om dem 

eller ens önskar att de skall bo kvar i kommu-
nen. Är det så, så tycks även beslutsfattarna 
i småkommunerna ha anammat den urbana 
normen om storstaden överlägsna förträfflig-
het. Genom urbaniseringen har Sverige blivit 
alltmer tudelat och missnöjespartier växer sig 
allt starkare och oron i landet har stigit.

Den parlamentariska landsbygdskommit-
tén lade i fjol fram ett slutbetänkande som 
fastslog att landsbygdens problem är ett na-
tionellt problem: ”Människor som verkar 
och bor i landsbygden bidrar till vårt ge-
mensamma samhällsbygge och har rätt till 
goda levnadsvillkor. Vår mest grundläggande 
utgångspunkt är att landsbygderna skall ges 
samma förutsättningar att utvecklas som 
andra delar av landet /…/ En fortsatt tudel-
ning av vårt land kan inte accepteras varken 
av ekonomiska, sociala, miljömässiga eller 
demokratiska skäl”. 

Nu gäller det bara att se till att omsätta lands-
bygdskommitténs slutbetänkande till faktisk 
handling. Vi i Länsbygderådet har fått ett bra 
instrument då vi skall föra den västmanländ-
ska landsbygdens talan hos olika myndighe-
ter och beslutsfattare.  

Nu går vi snabbt mot höstens val. Kolla ditt 
partis politik inför valet. Satsar man även på 
kommunens småorter?  Låt oss ta dessa dis-
kussioner med våra politiker!

Inge Larsson

Den svåra 
konsten att 

leva i  
”resten av  
Sverige”

Vi i Länsbygderådet har  
fått ett bra instrument  

då vi skall föra den  
västmanländska  

landsbygdens talan hos  
olika myndigheter  
och beslutsfattare. 

”

Mera uppgifter om det nya bidraget kan du få här: 

www.delmos.se

Pressmeddelande 22 februari: Nytt stöd till civilsamhället 

för att arbeta mot segregation
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Den 16 april samlades ett tjugotal per-
soner i Tillberga Medborgarhus för att 
hålla årsmöte. Innan årsmötesförhand-
lingarna bjöds de närvarande på en enkel 
men mycket god middag. Efter middagen 
berättade Tillberga Grannsamverkans 
verksamhetsledare Per-Olov Gottberg 
om föreningens verksamhet

Föreningen är ett kooperativ som 
drivs som ekonomisk förening. Man har 
fått uppdraget från Västerås kommun att 
bedriva verksamhet för äldre och funk-
tionsnedsatta, kultur- och fritidsverksam-
het, förskola och skolbarnsomsorg samt 
teknik och idrottsverksamhet. Ett mycket 
spännande koncept där kommun och en 
landsbygdsförening arbetar framgångs-
rikt tillsammans. Vi återkommer med ut-

förligare beskrivning om detta i ett fram-
tida nummer.

Årsmötesförhandlingarna leddes av vår 
ordinarie ordförande Helen Fahlin som 
snabbt lotsade delltagarna igenom verk-
samhetsberättelse,  ansvarsfrihet, val och 
annat som tillhör formalia i en välskött 
organisation. Inga motioner eller övriga 
frågor fanns inlämnade till årsmötet.

Årsmötets gästföreläsare var Ylva 
Lundkvist Fridh från vår riksorganisation 
HSSL. Hon talade om lokal ekonomi och 
mikrofonder samt gav tips om vägar och 
möjligheter att söka pengar för  lands-
bygdsprojekt. 

 
Inge Lrssson

STORLOM 
Storlommen är en fågel som alltid haft en 
speciell plats i naturvännernas hjärtan.
 
Att en ljum vårnatt få sitta vid en skogssjö 
där tystnaden plötsligt bryts av storlommens 
ödesmättade och klara klååi-kå, klååi-kå, 
klååi-kå är en upplevelse som inte går att be-
rätta. Den måste upplevas! Otaliga är de nät-
ter då jag suttit vid storlommarnas sjö och 
njutit av denna naturens helande kraft.
Storlommen är en mycket vacker fågel. Den 
sammetslent ljusgrå halsen är på sidorna 

streskad i svart och vitt. Hakan och strupen 
är kolsvarta. På den svarta ovansidan av 
kroppen har lommen ett tydligt och vackert 
fält av stora vita fläckar. Oftast ser man lom-
men liggande en bra dit ute på sjön. Ett, tu, 
tre sänker den huvudet och dyker för att se-
dan komma upp en bra bit ifrån där den dök.
Lommen lägger sitt bo alldeles i vattenbry-
net på en flack udde eller ö. Om vattnet höjs 
översvämmas boet och årets häckning går till 
spillo något som tyvärr ofta händer i de sjöar 
som ingår i våra åars reglerade vattensystem.
På hösten samlas ofta lommarna i stora 

sjöar innan de ger sig av till vinterkvarteren 
runt svenska sydkusten eller till Atlanten, 
Medelhavet och Svarta havet.

NATURRUTAN

Del av akvarellmålning av Peter Nilsson

LÄNSBYGDERÅDETS  

ÅRSMÖTE

Ylva Lundkvist Fridh från HSSL föreläste on lokal ekonomi och mikrofonder.

Region MITT tar form

Under 2017 samlades representanter från 
Länsbygderåden i Västmanland, Värmland, 
Dalarna, Uppland, Skaraborg och Gävleborg  
för att diskutera gemensamma frågor och in-
tressen.

Nu har man tagit ett andra steg i det sam-
arbetet. Man har träffats igen. Den här gången 
på Dömle Herrgård i trakten av Deje i Värmland. 
Träffen började med en öppen diskussion om 
det allmänna läget för landsbygden i våra län 
och Länsbygderådens roll gentemot myndig-
heter och inom den egna organisationen. Alla 
var överens om att det påbörjade samarbete  
var viktigt och att det finns stora utvecklings- 
möjligheter.

Den största delen av konferensen användes 
till att genomföra en stor kartläggning över var 
vi står i dag och vilka våra viktigaste frågor för 
framtiden är. Det omfattande arbetet leddes  
suveränt av Kenneth Nyberg från Xing i Gävle-
borg. Innan man skildes hade ämnena trattats 
ihop till några få och alla deltagarna valt grupper 
som fick hemläxa för att arbeta vidare med de 
utvalda frågorna.
Man enades också om att detta var en början 
till en gemensam Region MITT. Nästa möte blir i 
Uppland någon gång i höst.

Inge Larssson  
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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


