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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.

HSSL har fått ny verksamhetschef efter 
Staffan Bond som går i pension.
Nu är det officiellt: Terese Bengard från 
Ragunda i Jämtland blir vår nya verksam-
hetschef! Hon är 38 år och bor med två barn 
i Ragunda. Hon är utbildad kommunika-
tionsvetare och lämnar ett uppdrag som 
kommunalråd. Vi välkomnar henne med 
öppen famn.
 Läs mer om henne på: www.helasverige.se 

 Så kom då äntligen snön och med  
den blev det genast lite ljusare ute. Nu hop-
pas jag att vi alla passar på att  njuta av tiden 
som vi har framför oss. Senvintern och våren 
bjuder på en hel del verksamheter och års-
möten att ta del av och för Länsbygderådet 
väntar många nya uppgifter. 

Vi startar den 8 mars, en dag att se fram 
emot då vi i Länsbygderådet Västmanland 
bjuder på en dag med presentation av 
Länsbygderådet,intressant föreläsning, 
underhållning och allvar samt sist men inte 
minst utdelningen av priset till Årets lokala 
Utvecklingsgrupp. Läs mer i tidningen och 
känn er alla mycket varmt välkomna att ta 
del av denna dag.
 
Helen Fahlin, Ordförande

Tisdag den 20 januari kall-
lade Kollektiv-trafiknämnden 
till ett möte i Ransta skola. 
Anledning till mötet var 
den enkät som Ransta Nästa 
Bygdegårdsförening lagt ut på 
sociala medier. Det indragna 
tågstoppet har medfört stora 
konsekvenser för de boende i 
Ranstaorten som pendlar till och från jobb 
och skola i bl a Sala och Västerås, samt för att 
påvisa hur människors vardag påverkas.  

Kollektivtrafiknämnden ville lyssna 
samt informera hur man upplevde indraget 
tågstopp vid Ransta station som vid detta 
tillfälle samlat drygt 260 svar. Orsaken är 
att Trafikverket plötsligt infört sänkt has-
tighet på delar av sträckan mellan Ransta 
och Tillberga och då anser SJ att man inte 
hinner stanna i 3 minuter i Ransta för att 
släppa på och av passagerare.

Närvarande vid mötet var Tommy 
Levinsson, ordf. RKM Västmanland, 
Maria Linder, förvaltningschef RKM 
Västmanland, Göran Gullbrand, Mälab 
AB, Jan Kyrk, affärschef SJ AB, Jonas Bruse, 
Trafikverket-Järnvägsunderhåll sträckan 
Sala-Ransta samt Carola Gunnarsson, kom-
munalråd i Sala Kommun. Alla dessa satt 

i en panel för att insamla informa-
tion från Ranstaborna och redogöra 
beslutet. Drygt 200 Ranstabor kom 
och många politiska aktörer sågs 
också i publiken. Föreningen TIM-
pendlare och Resenärsforum var även 
de representerade på mötet. Det svar 
vi fick från Trafikverket var att två 
veckors arbete kan ta tre år att genom-

föra. Det bubblades efter mötet bland 
Ranstaborna! Detta var en stor käftsmäll 
för oss! 
 
Den 23 januari genomförde sedan 
Kollektivtrafikmyndigheten, MÄLAB och 
SJ ett möte med Trafikverket Region Öst 
och Underhåll gällande indraget tågstopp 
i Ransta.
Syftet med mötet var att få svar på de frågor 
som tidigare ställts till Trafikverket, vilka 
konsekvenser ett indraget tågstopp i Ransta 
innebär för boende och arbetande där, 
men även för Kollektivtrafikmyndigheten 
i Västmanland. Målsättningen enligt-
Kollektivtrafikmyndigheten är att få till-
baka tidigare inplanerad ombyggnad av 
sträckan mellan Tillberga-Ransta under 
2015. Vi inväntar ett positivt besked från 
Trafikverket.

Göran Wallin, ordförande

INDRAGET TÅGSTOPP I RANSTA

”Detta var 
en stor 

käftsmäll 
för oss!

Hur jämställd är landsbygden?  
Resultaten är klara!
Jämställdhetsenkäten är putsad  
och klar och finns att läsa på: 

www.helasverige.se
Klicka på NYHETER och skrolla ned  
till 15 januari.
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Invigningen av 
Strömsholms Kanal

Ovanför sluss nr 16  gick man ombord på 
en av de tre slupar som väntade, och där-
efter öppnade man det kungliga brevet, 
utropade slussarnas namn och kanonaden 
började från Skantzberget. Kanonaden 
höll på tills den sista slupen var ute ur 
slussen. Detta fortsatte vid de följande 
slussarna. Vid ankomsten till stenbron 
vid Strömsholm skedde landstigning 
och sällskapet begav sig till värdshuset 
för middagsmål, dit även en deputation 
från Köpings stad, ledd av borgmästare 
Kihlman, inbjudits. 
Vid måltiden dracks de kungliga skå-
larna under kanonsalvor. Därefter fort-

satte färden, beledsagad av följeslagare 
med brinnande bloss, samt stockeldar 
längs kanalbrädden, till den sista slus-
sen, nr 25, där det kungliga brevet upp-
lästes. Sista etappen av båtfärden gick 
till Borggårdsudden, där resan upphörde, 
och återresan gick sedan med vagn till-
baka till  Skantzen.

I Hallstahammar firas kulturveckor i 
slutet av oktober och avslutningen brukas 
hållas vid Kanalmuséet Skantzen. I år 
fick hembygdsföreningen idén att man 
kunde försöka åskådliggöra invigningen 
av kanalen vid avslutningen av kultur-
veckorna med facklor och eldkorgar. 
Föreningen fick hjälp av kyrkbåtsroddar-
na med detta. Kyrkbåten startade då det 
mörknat, från norra änden av Skantzsjön. 
På båtens åror var facklor fastsatta och 
turen gick över Skantzsjön ner till bryg-
gan vid smedjan. Där mötte föreningen 
upp med facklor för en fackelvandring 

med historiska berättelser på olika ställen 
på Skantzenområdet. Berättelserna hand-
lade om personer som funnits och arbetat 
vid kanalen under åren från invigningen. 

Många personer mötte upp och gick med 
i fackeltåget. Det var en otroligt vacker 
syn, både kyrkbåten på sjön och fackel-
tåget runt området. Under kvällen sattes 
också, enligt tradition, pappersbåtar med 
värmeljus ut i sjön av besökare och kvällen 
avslutades med stämningsfull musik med 
klarinett, näverlur och trombon från tre 
olika håll. En upplevelse att minnas och 
en kulturhändelse att utveckla.

Regina Da Ré,  
Svedvi-Berg Hembygdsförening

År 1795 den 16 oktober invigdes 

Strömsholms kanal med pompa 

och ståt. Närvarande var de flesta  

av ortens bruksägare liksom lands-

hövdingen Greve Samuel af Ugglas.  

Under kulturveckorna i Hallstahammar åskådliggjordes 
invigningen av kanalen. Föreningen fick hjälp av  
kyrkbåtsroddarna.

Foto: Seppo Remes
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Haraker behåller 
en samlingsplats  
för bygden 
Efter flera års förhandlande med Svenska Kyrkan har nu nybildade 
Harakers Bygdegårdsförening tagit över Harakers Prästgård och lördag den 
24 januari var det officiell invigning av Harakers Prästgård som Bygdegård.

Prästgården är en av de fastigheter som Svenska Kyrkan har avyttrat och som under 
många årtionden har använts för aktiviteter av Harakers Hembygdsförening. Här 

har Hembygdsföreningen sina samlingar 
och museum. I och med övertagandet av 
fastigheten kan nu Hembygdsföreningen 
och Svenska Kyrkan fortsätta med 
respektives aktiviteter i huset. 

Bygdegården kommer även att hyras ut 
till vitt skilda evenemang, t ex bröllop, 
födelsedagsfester, kurser och mycket 
annat. Bygdegårdsföreningen hoppas att 
huset även i fortsättningen ska vara en 
naturlig samlingsplats för bygden.

Harakers Bygdegårdsförening
Inga-Lill Karlsson, ordförande
Tel: 073-986 83 29

Inga-Lill Karlsson Ola Wässman
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Hela Sverige ska leva / Länsbygderådet i Västmanland är mycket glada att kunna bjuda in  
samtliga föreningar i Västmanland till en helskön och stimulerande eftermiddag i Ramnäs.  
Den börjar med att Länsbygderådet bjuder på lunch, följt av ett mycket trevligt och innehållsrikt 
program på Ramnäs Hotell & Konferens söndagen den 8 mars 2015, med början kl 11.30.

Dagens höjdpunkt blir utdelningen av priset till ”Årets lokala utvecklingsgrupp 2014”,  
med en belöning på svindlande 15 000 kronor till vinnaren.

Många tillfällen till skratt, frågor till föreläsare och gycklare och förstås till Länsbygderådets  
styrelse kommer att delas av våra inbjudna. Men dagen markerar också en vändpunkt i Läns- 
bygderådets verksamhet, där medlemmarna får direkt kontakt med styrelsen med tillfälle till  
att framföra sina tankar och önskemål för det fortsatta samarbetet. 

Vi som bjuder in gläder oss redan åt den fantastiska dag vi kommer att få  
– tack vare er alla från föreningarna som kommer att delta.

Välkommen!
Programmet den 8 mars 2015 :
11.30  Buffélunch serveras i restaurangen, Ramnäs Hotell & Konferens
12.30 Sittning i konferensrummet och öppning av mötet.     
 Ordföranden önskar välkommen och ropar fram styrelsens medlemmar med namn.
13.00 Janne Forsmark från HSSL och SLU föreläser om omställning. Tillfälle till frågor.
13.45 Rast.
14.00 Gycklartruppen TRIX på scenen bjuder på gyckel och allvar.
15.00 Presentation och hyllande av Årets lokala utvecklingsgrupp 2014.     
 Priset överlämnas.
 Styrelsen uppmanar till förslag och frågor för vidare verksamhet i länet. 
16.00 Kaffe, fortsatta samtal.
17.00 Avslutning och hemgång.

Välkommen med din anmälan senast den 2 mars 2015 till:
HSSL / Länsbygderådet
c/o Ing-Britt Klang, Åsgatan 4 B, 724 63 Västerås
eller till ingbrittolasse@bredband2.com
Har du frågor? Ta kontakt med Länsbygderådet – adresser på sista sidan av U-Svängen   
 

Fest & jubel i  Ramnäs– 
ovationer och hyllningar för 
ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 2014

INBJUDAN
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” Detta är  
upprörande 

och förstärker  
ytterligare  

den kraftiga  
urbanisering  

som pågår

”

Undertecknad fick härom sisten tid att läsa en  
intressant bok, nämligen: 
 
”Mångfald eller enfald”  
Om människans förmågor och  
teknikens begränsningar.

Författaren Heléne Wiberg kallar också sin bok ”En 
eko-filosofisk beteraktelse”, med anledning av hur 
vår värld och vårt dagliga liv har förändrats av den 
tekniska och digitala utveckliingen. Boken behand-

lar med utgångspunkt från ett ekologiskt synsätt 
frågor om vad detta betyder för människor och 
natur, för förhållandet mellan människans natur 
och tekniken. 
Frågor dyker upp som;  
– ”Leder det till ’enfald’ och sjukdom när teknik och  
 ekonomi kräver att människan anpassar sig?”   
– ”Varför omvandlas inte all information vi får till  
 kunskaper och handling?”   
– ”Påverkas vår förmåga att uppfatta osynliga faror  
 och att få insikt i hur vårt handlande idag ger  
 effekt långt in i framtiden?”  
– ”Påverkas vår förmåga att hantera hotet mot   
 klimatet?”

Boken är Heléne Wibergs C-uppsats i ekofilosofi vid 
Karlstads universitet. Den gavs ut av Heléne Wiberg 
själv och Faun Förlag 2013, www.faunforlag.se. 

Som medlem i organisationen Hela Sverige ska 
leva har du och din förening tillgång till broschy-
rer och trycksaker på beställning från kansliet i 
Stockholm. Men utöver dessa tryck behöver man 
också utvidgad läsning om allt som rör arbetet, t ex 
här i Västmanland. 
Varför inte starta en studiecirkel med utgångspunkt 
från en trycksak eller bok?! 

Ing-Britt Klang

LÄSTIPS!

HSSL skickade ett brev till 
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
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Tips från övriga Sveriges aktiviteter 
för bygdens överlevnad:

ÅTERUPPLIVA LANTHANDELN MED 
NYA AKTIVITETER:

• För att stärka närvaron i Bingsjö, Dalarna, 
erbjuder lanthandeln ”hushållsnära tjänster” som 
städning, gräsklippning, snöskottning, målning, 
bokföring, catering med flera.’’

• I Södra Ljunga, Småland, bygger lanthandeln 
ut och erbjuder bl a skolmat i matsal för friskolan, 
kombinerat med verksamhet som bykrog.

• I Stavsjö, nära Norrköping, erbjuder man 
digital beställning av matvaror i samarbete med ICA 
Maxi. Varorna hämtas i föreningshuset dagen efter 
beställningen.

• Servicepunkter med olika slag av samhälls-
service börjar komma igång: medborgarhörna 
med dator och information från kommun och läns-
styrelse, utlämning av paket från post, apotek och 
systembolag osv.

Slå dig samman med likasinnade och  
undersök vad du kan göra där hemma!

 
 

TIPS FÖR ÖVERLEVNAD!

Grattis! 
Idé- och utvecklingsgruppen 
Karlholm-Västland



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  
Ing-Britt Klang       
Åsgatan 4B 
724 63 Västerås
021-41 67 70, 073-999 33 69  
ingbrittolasse@bredband2.com 

Inge Larsson    
Kvarnängsvägen 10
730 61 Virsbo
0223-344 20, 070-665 45 43
virsboinge@telia.com
  

Ann-Marie Karlberg
Barkarövägen 14
736 93 Kungsör
0221-301 22, 072-510 45 25
ann-marie.karlberg@hotmail.com

Marlene Carlsson    
Solvretsvägen 4 A
739 30 Skinnskatteberg
arb. 0222-450 34, 073-770 68 44
marlene.carlsson@skinnskatteberg.se

Per-Olof Graaf
Lingongatan 12
733 37 Sala
0224-261 70, 070-268 22 92
p.graaf@telia.com

Länsbygderådets styrelse 2014

Ansvarig utgivare av U-Svängen: Länsbygderådets ordförande Helen Fahlin.
Skickas till länets ca 110 lokala utvecklingsgrupper, kommunala tjänstemän, turisttbyråer, organisationer som Coompanion,  
LRF, ALMI med flera samt myndigheter som Länsstyrelsen och Landstinget.
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Hör av Dig!
Postadress:
Hela Sverige ska leva/
Länsbygderådet i Västmanland
c/o Ing-Britt Klang
Åsgatan 4B
724 63 Västerås

Du kan kontakta vem du vill bland  
styrelsens medlemmar – adresser  
här ovan.
Välkommen att höra 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 Ing-Britt Klang, så får ni hjälp med att berätta!
Alla kontaktmöjligheter vid Ing-Britts bild här 
ovanför!


