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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.

Redaktörens ruta

Så har då våren kommit på riktigt. Som 
naturvän och fågelskådare brukar jag vara 
ute i markerna väldigt mycket så här års. I år 
har det inte blivit någon tid över för det. Det 
har varit så mycket annat som jag tvingats 
prioritera. Men nu är U-svängen inlämnad, 
påskens Konst- & Kulturrundan avslutad och 
nästa utställning i Konsthallen klar. 
Det är väl så här det är att vara eldsjäl inom 
ideella sektorn. Men hellre så än att inte ha 
någonting att göra. Det är nog många som 
känner igen sig i den här rollen, men nu får 
det vara nog med gnäll!

Jag ser fram emot Länsbygderådets årsmöte 
där vi skall få en god middag och lyssna på 
Norbergs kommunalråd Åsa Eriksson som 
skall berätta om hur det kan komma sig att 
Norberg är ”världsbäst” på att ta emot in-
vandrare. Jag har hört henne berätta om det 
tidigare. Hon är såå bra.

Jag skulle bli 
jätteglad och 
uppskatta om 
ni runt om i 
vårt vackra 
län hör av er 
och berättar 
om vad som 
är på gång i 

era hemföreningar. Jag är jättesugen på att 
få skriva om er verksamhet. Ingenting är för 
litet för att uppmärksammas. Nästa nummer 
kommer i slutet på juni.

Inge Larsson

Vi är i slutet av mars och njuter av de första 
varma solstrålarna som når oss och får oss att 
längta till sommaren.

Först av allt vill jag gratulera Ransta Nästa 
Bygdegårdsförening som blev utvalda av 
Länsbygderådet i Västmanland till att 
motta priset Årets Lokala Utvecklingsgrupp. 
Ett reportage kommer i tidningen. Hos dom 
kommer också Bygdegårdarnas Riksför-
bund, Västmanlandsdistriktet, att hålla 
sin årsstämma. Ska bli trevligt att se en del 
av deras verksamhet som låg till grund för 
utnämningen.

Mycket händer och har hänt inom Länsbyg-
derådet och hos alla våra medlemsföreningar. 
Årsmötena står som spön i backen och lika 
härligt är det att kunna delta i flera av dessa 
och där få information och kunskap om våra 
föreningar. Jag tänker då speciellt på den 
punkten där föreningen berättar om vad som 

gjorts under året samt också vad som plane-
ras i framtiden. Vilken enorm entusiasm och 
företagsamhet det finns hos er alla.

På påskdagen, var jag till Baggå där den 
ideella föreningen Skolgården anordnat en 
dag med underhållning och gott hembakat 
bröd förutom en trevlig stund där värdparet 
presenterade sin förening. Härligt.

Jag ser verkligen fram emot att besöka så 
många som möjligt av våra medlemsför-
eningar under året. Det finns så mycket 
kunskap och framåtanda i Era föreningar. 
Hör gärna av Er till mig om ni har något på 
gång så kanske jag kan passa in besöket till 
detta tillfälle.

Varma vårhälsningar

Helen Fahlin
Ordförande

Ordföranden har ordet

Per-Olof Graaf  
lämnar styrelsen

KALENDARIUM 
April

Virsbo Konsthall öppen lördag, söndag och 
helgdag kl 13–17
 2-24  Konstutställning ”Afganska kvinnors  
  utsatthet”, Murad Sharifi.  
  Virsbo Konsthall
 9  Stort kakkafé kl 15–17,  
  Harakers Bygdegård 
 30 Valborgsmässofirande kl 19, 
  Skantzen, Hallstahammar

Maj 
 
 5-25 Keramikutställning. Ett tiotal keramiker  
  deltar. Virsbo Konsthall. 
 5   Gökotta & morgongudstjänst kl 8,   
  Kapellet Skantzen, Hallstahammar
 6–7    ÅsbySkantzen-dagarna, Hallstahammar
 21–22 Konst och hantverkssafari på ett 20-tal  
  platser runt Kungsör.

Juni
 
 4- 10 Hela veckan full av finsk kultur i hela  
  Virsbo. Se www.virsbokonsthall.se 
 4- 26 Konstutställning. Finska konstnärer i  
  Sverige. Virsbo Konsthall.
  6   Nationaldagsfirande kl 13,  
  Skantzen, Hallstahammar 
 22 Midsommarfest i Kungs Barkarö.

Här kan alla våra föreningar annonsera  
sina aktiviteter.
Sänd uppgifter: virsboinge@telia.com

Per-Olof Graaf var den 
som tog Bygdegårdsrörel-
sen in i Länsbygderådet 
i Västmanland. Han såg 
att mängder av bygdegår-
dar bedrev en verksamhet 
som också var lokal ut-

veckling. Ofta långt utanför den egna byg-
degårdens hank och stör. 

Per-Olof har sedan dess varit uppskattad 
ledamot av vår styrelse. Nu har Per-Olof 
och hans fru fallit för barn och barnbarns 
enträgna vilja att få ha sina äldsta anförvan-
ter lite närmare. Barnen fixade ett radhus åt 
dem i Skogås och nu har familjen lämnat 
huset i Sala för storstadslivet i en av Stock-
holms  förorter. 

Vi kommer att sakna dina idéer och genom-
tänkta förslag vid våra kommande möten. 
Du är alltid välkommen som gäst vid våra 
styrelsemöten och aktiviteter. 

Inge Larsson 
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Ransta är en liten ort 15 km söder 
om Sala. Orten som har knappt 900 
innevånare ligger i Sala kommun 
och alldeles på gränsen till Uppland. 
Ransta skulle kunna vara en av länets 
små avfolkningsbyar om det inte vore 
för Ransta Nästa bygdegårdsförening. 
I den föreningen har folk med stort 
engagemang för orten samlats och 
uträttat underverk.

Detta resulterade också i att föreningen 
fick Länsbygderådet i Västmanlands ut-
märkelse ”Årets lokala grupp i Västman-
land 2015”. Priset, en check på 10 000 kro-
nor utdelades vid Länsbygderådets årliga 
vårkonferens på Ramnäs Hotell & Konfe-
rens i Ramnäs.

Av tio mycket välrenommerade sökande 
medlemsföreningar lyckades juryn till slut 
enas om att Ransta Nästa bygdegårds- 
förening var något vassare än de övriga för-
eningarna. Juryns motivering var:

“För ert stora engagemang och framåtan-
da i allt det ni gör. Ni är drivande och har 
ett nytänk som bidrar till att medlemsan-
talet hela tiden ökar.
Många projekt och idéer har ni lyckats 
genomföra och också kunnat visa upp  
genom de sociala medier som finns att 
tillgå. En del av det som är på gång i 
framtiden rymmer stora satsningar på 
både ungdomar och bredband via fiber 
som är så viktigt för föreningens och hela 
byns framtid.”

Föreningens verksamhet har varit om-
fattande, men vi får nöja oss med att välja 
ett par av de intressantaste projekten.

Stationsbyggnaden: Byggnaden var 
stadd i sådant förfall att rivningshotet  
blev ett faktum. Några entusiastiska by-
bor lyckades få överta byggnaden. Då, 15 
januari 1997 bildades föreningen Ransta 
Nästa. Förra året stod allt klart och grov-
jobbet kunde börja. 2015 blev undre vå-
ningen i stationshuset Ransta Nästas byg-
degård klar.  Under 2016 räknar man med 
att bygdegården skall vara helt färdig och 
att verksamheten därmed kan utökas yt-
terligare med ungdomsverksamhet.

Adventskalendern: Sveriges största 
adventskalender kallar man den i Ransta. 
Alla i byn får erbjudande att svara för en 
lucka var hemma hos sig. De får själva 
hitta på någonting de vill visa upp. Un-
der advent samlas sedan byborna varje 
kväll vid Bygdegården för att gemensamt 
promenera ut till dagens lucka som finns 
någonstans ute i kylan och mörkret i byn. 
Hela 2 500 personer deltog.

Ransta Nästa bygdegårdsförening har 
under det gångna året fått stor uppmärk-
samhet för sitt aktiva engagemang för 
hemorten. Som första ideella förening 
var man nominerad till kommunens En-
treprenörspris 2015. Man fick inte priset 
men hamnade på en hedrande andraplats. 
Varje år utser Sala kommun årets Salaam-
bassadör. 2015 blev det Ransta Nästa byg-
degårdsförening som fick den hedrande 
utmärkelsen. Dessutom har den avgående 
ordföranden Göran Wallin erhållit Bygde- 
gårdarnas förtjänsttecken i silver för sina 
insatser i Ransta Nästa bygdegårdsförening. 

För framtiden finns massor med planer. 
Förutom att fortsätta med allt man star-
tat upp så skall man under 2016 påbörja 
planeringen för en bredbandsutbyggnad 
samt snarast starta diskussionerna med  
posten om att få återuppta det service-
center för postärenden som lades ner för 
några år sedan när den lokala butiken 
tvingades stänga. Vi på U-svängen sällar 
oss till gratulanterna till utmärkelsen samt 
önskar ett stort lycka till i er aktiva sats-
ning för hembygden.

RANSTA NÄSTA BYGDEGÅRDSFÖRENING 
årets lokala utvecklingsgrupp 2015

Runt om i vårt län finns det lokala utvecklings-
grupper. De har olika namn, som byalag, lokala ut-
vecklingsgrupper eller intresseföreningar. Det som 
är gemensamt för dem är att de arbetar för hemor-
tens bästa genom att samverka över föreningsgrän-

ser och partigränser Alla har ett gemensamt mål 
- hemortens bästa. Vi har cirka 120 sådana grupper 
som är medlemmar i vårt Länsbygderåd.
I bygderörelsen vitaliseras demokratin och 
fungerar som en viktig byggsten där bygdens 
innevånare kan påverka den lokala utvecklingen. 
Man utgår ifrån vad bygdens innevånare tycker är 
viktigt. Nästan alla grupper arbetar helt ideellt och 
bidrar därmed som en kostnadsfri resurs i det viktiga 

samhällsbygget.
Vi i U-svängen vill vara med och dra vårt strå till 
stacken i det arbete och vi skulle gärna höra från er 
som tycker att ni har idéer om hur bygderörelsen 
skulle kunna utvecklas ännu mer. Hör av er! Ni 
behöver inte skriva någonting om ni tycker att det 
tar emot. Bara ring 070-665 45 43 så får vi en 
pratstund om vad som är bra eller vad som skulle 
kunna förbättras.

BYGDERÖRELSEN 
– EN KRAFT ATT RÄKNA MED

Gunnar Axinge, Helen Fahlin och Göran Wallin.

Sveriges största adventskalender i Ransta.
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Mitt ute i storskogen fem km väster om 
väg 66 mellan Virsbo och Ramnäs ligger 
1600-talsgården Ulvsbomuren. Här bor Hel-
len Wistrand och driver sitt företag Ulvsbom-
uren Vildmark & Lantliv. Hellen är storstads-
tjejen som fick nog av storstadens stressiga 
livsstil och bestämde sig för att göra något 
helt annat i livet. Ulvsbomuren dök då upp på 
mäklarmarknaden. Hon slog till och tanken 
var redan från början att starta en hälso- och 
vildmarkscamp. Många ansåg att mina åsikter 
var ogenomförbara men jag stod på mig säger 
Hellen. 

Jag började för tolv år sedan med att 
rusta alla husen på gården och skaffa får för 
att hålla betesmarkerna öppna. Nu är Ulvsbo-
muren Vildmark & Lantliv ett välrenomme-
rat turistföretag.

På våren kommer naturfotografer för att 
fotografera tjäder och orrspel. På sommaren 
har Hellen fullbokat med holländare och tys-
kar och på hösten kommer bär- och svamp-
plockarna.  Däremellan kommer företag och 
föreningar och hyr in sig för möten och kick-
off evenemang.

Maten som serveras i Ulvsbomuren är 
lokalt producerad. Köttet kommer från går-
dens lamm eller från skogens vilt. Grönsaker 
och kryddor från egna odlingar och bär och 
svamp från skogarna runt gården. Det är 
ingen tillfällighet att Ulvsbomuren har fått 
högsta betyg av Tripadvisors utvärderingar 
och att de är certifierade och godkända av 
Svenska ekoturism-föreningen och medlem i 
Naturens Bästa. Företaget har på tolv år vuxit 
från en okänd gård i skogen till ett mycket 
framgångsrikt och uppskattat turistmål med 
hög status. 

Läs mer: www.ulvsbomuren.se

Inge Larsson

Åsa Eriksson föreläser 
på Länsbygderådets 
årsmöte

Länsbygderådet i Västmanlands län  
håller sitt ordinarie årsmöte  
tisdagen den 26 april  
på Hotell Gillet i Köping 

Samling kl 18.00  
Länsbygderådet bjuder de närvarande på 
middag.  

Kl  19 inleder Åsa Eriksson en föreläsning/
kåseri om hur Norberg på ett så föredömligt 
sätt kunnat ta emot så många flyktingar. 
Norberg är i flyktingfrågan nu kända i hela 
landet och de kreativa lösningarna man 
haft på svåra frågor har undanröjt de flesta 
problemen.

Efter Åsas föreläsning vidtar de sedvanliga 
årsmötesförhandlingarna.
Vi ser fram emot att alla våra medlemför-
eningar ställer upp med representanter vid 
årsmötet.
Särskild kallelse har tidigare sänts ut till alla 
medlemsföreningar

Ulvsbomuren  
Vildmark & Lantliv

Hellen Wistrand driver Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv.

Naturskönt mitt ute i storskogen.
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När Svartådalens bygdeutveckling 
startade fanns västeråsaren och fågel-
skådaren Daniel Green med. Han ville 
starta en verksamhet för naturvänner 
och fågelskådare. Så blev det också. 
Intresset blev så stort att Daniel efter 
något år startade ett eget företag med 
namnet Birdsafari Sweden. Han åkte 
över till England och presenterade sitt 
upplägg på en vildmarksmässa. Intresset 
var jättestort från både fågelskådare och 
naturfotografer.

I dag är företaget fullbokat från janu-
ari till september. Flera naturguider är 
anställda och hjälper till att serva natur-
fotografer med deras specialönskemål. 
Fotograferna kommer i första hand från 
England och Norden men sydeurope-
iska fotografer ökar snabbt i antal.
För att tillfredsställa toppfotograferna 
krav har varmbonade fågelgömslen 
byggts vid åtlar och fåglarnas spelplat-
ser. En stor vinterfågelmatning ute i sko-
gen lockar till sig hackspettar, nötkråkor 
och mesar av olika slag. Här sitter det 
nästan alltid utländska fotografer.

Daniel poängterar vikten av att allt 
sköts på ett ansvarsfullt sätt. Det skall 
bara vara vinnare i företagets kölvatten. 
Alla skall få sin del av kakan och res-
pekten för naturen måste stå i första 
rummet. Företagets verksamhet har 
godkänts och certifierats av Svenska 
ekoturismföreningen och ingår i orga-
nisationen Naturens Bästa.
Daniel ser med stor tillförsikt på företa-
gets framtid. Man har redan nu svårt att 
hinna med alla som vill boka in sig för 
olika aktiviteter.
Läs mer: www.birdsafarisweden.se

Inge Larsson

Spaning efter hackspettar en vacker vårmorgon.

Alltfler nationaliteter besöker Svartådalen. 
Även japanerna har hittat oss. I förgrunden 
Odendisas sten i Fläckebo.

Det finns många utvecklingsområden på 

landsbygden. I förra numret av U-svängen 

skrev vi om småskalig lokal matproduktion. 

Den här gången skall vi titta lite närmare 

på den starkt växande turistnäringen. 
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Västmanlands kommuner och lands-
ting (VKL) har övertagit det nedlagda 
Västmannaturisms roll som länets turist-
organisation. Henrik Wester är VKL:s tu-
ristchef: ”Vi ser att flera aktörer utvecklar 
turismprodukter som lockar kunder både 
nationellt och internationellt” säger han.  

Det finns många och stora möjligheter kvar 
för orter och personer som vill utveckla 
landsbygdsturismen. Alla orter har någon-
ting att visa eller att uppleva. Något som kan 
utvecklas till intressanta turistprojekt. Natur, 
kultur och kulturmiljöer finns ju överallt. 
Allt är inte så stort att det kan stå på egna ben 
men om vi lär oss att gå samman och pake-
tera våra turistmål på ett attraktivt sätt så kan 
våra orter bli mycket intressanta resmål för 
både dags och veckoresor.

Tyvärr är vi på landsbygden lite för hemma-
blinda och har svårt att se möjligheterna i 
våra hemorter. Ofta är det nyinflyttade som 
pekar på, initierar eller startar nya turistre-
semål. I vårt län finns det flera exempel på 
lyckade turistprojekt där initiativrika per-
soner startat turistföretag inom natur- och 
kulturområdena som väckt stor uppmärk-
samhet såväl inom som utanför landets 
gränser. Här presenterar vi ett par av dessa.

Inge Larsson

Lands-
bygds- 
turism  
– ännu en  
möjlighet

Birdsafari Sweden

Vi ser att flera aktörer utvecklar turismprodukter  
som lockar kunder både nationellt och internationellt

Henrik Wester, Västmanlands kommuner och landsting
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I förra numret skrev vi om integration och bad om 
exempel på platser där integrationsarbetet lyckats 
och gjort skillnad. Jag vet att sådant arbete pågår 
på många platser i vårt län men ingen har hört av 
sig. Men löftet om uppföljning tänker vi ändå hålla. 
I brist på annat tar jag det egna pojektet språkgui-
den/språkvännen som exempel. 

Socialförvaltningen i Surahammars kommun 
sökte och fick medel från Länsstyrelsen för ett 
integrationsprojekt. Jag ansågs tydligen som 
lämplig som projektledare. Jag blev tillfrågad 
och svarade ja.
Projektet heter Språkvännen/språkguiden 
och vänder sig i första hand till de nysvenskar 
som redan fått asyl i Sverige. Grundtanken är 
att människor, svenskar och nysvenskar, skall 
beredas möjlighet att träffas och förhopp-
ningsvis bli vänner för livet. Det hela skall gå 
till så att de som är intresserade att delta fyller 
i en ansökan. Sedan är det projektledarens sak 
att försöka para ihop människor med samma 
intressen och bakgrund. Det där låter ju en-
kelt. Jag fick snabbt in många ansökningar 
från nysvenskarna men från gammelsvenskar-
na har det gått betydligt kärvare. Man kan an-
mäla sig direkt till mig eller man kan fylla i an-
mälningsblanketten på kommunens hemsida.

Eftersom det har gått lite trögt i uppstarten 
blev vi ju hitta en ny infallsvinkel. Alla är 
kanske inte beredda att kasta sig in i ett rela-

tionsförhållande utan att få känna sig för lite 
först. Med dessa tankar startade vi ett Språk-
kafé på biblioteket. Det blev en succé redan 
första gången och man började redan då tala 
om aktiviteter som man inom snar framtid 
skulle vilja göra tillsammans. Vi är på gång 
nu och jag vet att det ur den entusiasm som 
deltagarna i Språkkafeét visar kommer det att 
växa något mycket positivt. Inte bara för de 
som deltar i projektet utan även för orten och 
kommunen. 

Alla vi som bor i små landsbygdsorter med 
negativ befolkningsutveckling vet att den ut-
vecklingen måste brytas. Tar vi väl hand om 
våra nysvenskar så kommer en hel del av dem 
att stanna på landsbygden och därmed bidra 
till att affären, skolan och annan viktig sam-
hällsservice blir kvar.

Sedan jag åtog mig det här uppdraget har jag 
varit hemma hos en eritreansk familj och firat 
den ortodoxa julen jag har varit på barndop 
med en hejdundrande fest för att fira barnets 
födelse och varit på en stor familjefest. Över-
allt med varma och hjärtliga människor och 
där man känner sig hjärtligt omhuldad och 
välkommen. Språkguiden/språkvännen är en 
verklig vinn/vinn-situation där alla går vin-
nande hem efter möten och träffar.

Inge Larsson

Unga på lands-
bygden glömde 
Västmanland
 
När vi i Länsbygderådet hade vårt plane-
ringsmöte i höstas bestämde vi att unga 
skulle vara ett av de projekt vi ville satsa på 
under 2016. Vi blev mycket glada då vi fick 
veta att vår riksorganisation, Hela Sverige 
ska leva, tänkt samma tankar. De startade 
projektet Unga på landsbygden tillsammans 
med flera andra organisationer. Projektledare 
blev Isak Bergström. Vi tog kontakt med 
honom för att få hjälp med vår satsning på 
ungdomen. Vi diskuterade framtidsfrågor 
och smidde planer. Men sedan blev det bara 
tyst. Projektet dog tänkte vi.
 
Vi blev mäkta förvånade när vi sedan läste 
om den riksträff  som projektet skulle ha i 
Riddarhyttan den 5-7 februari detta utan att 
vi fått veta någonting. Vi åkte dock dit för att 
se vilka ungdomar som kom från vårt län.  
Ett tiotal deltagare från hela landet samt 
några föreläsande ungdomar fanns på plats 
i Teatermaskinens fantastiska lokaler. Tre av 
ungdomarna kom från länet men de sa sig 
vara föreläsare och arrangörer.
 

Det var inget fel på programmet och upp-
lägget.  Det diskuterades friskt och många 
viktiga ungdomsfrågor var uppe till debatt.  
Vi frågade varför inga ungdomar kom från 
vårt län så fick vi ett ursäktande svar om tids-
brist och en rekommendation att sända våra 
ungdomar till de kommande två träffarna i 
Hudiksvall och Boden. Visst är väl det möjligt 
men det känns lite som att gå över ån efter 
vatten när vi nu hade en träff på hemmaplan. 
 
Vi förväntar oss bättre samarbete och infor-
mation om de projekt som vår riksorganisa-
tion driver. Ett projekt i sig kan aldrig få vara 
det viktiga. Det måste vara resultatet som 
räknas och skall det bli lyckat måste vi ute i 
landet få vara med. 

Inge Larsson

INTEGRATION med bara vinnare
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Den här gången vill jag presentera strömstaren, 
en riktig vintertuffing.  

STRÖMSTARE
Trots att kvicksilvret kryper ner under -20 grader så 
finns han där i de forsande strömmarna. Han sitter 
på iskanten eller på en sten ute i forsen och kastar 
sig ner i vattnet och kommer oftast upp med en 
husmask i näbben. Han daskar masken i stenen för 
att slå sönder skalet. Sväljer masken och är strax 
nere i det iskalla vattnet igen. 

Det är ganska lätt att få syn på den svarta ström-
staren med sin stora vita bröstlapp där han sitter 
och niger på en sten ute i strömmen. När man ser 
strömstaren så känns det som om den verkligen 
njuter av att vara i vattnet. Den dyker ner och tar sig 
fram längs bottnen med hjälp av fötter och vingar. 
Plötsligt, likt en kork, ploppar den upp med en larv i 
näbben. Ibland låter den sig flyta med strömmen till 
en sten som den vill hoppa upp på. 

När vintern är slut drar sig strömstararna undan till 
sina häckningsplatser som ofta ligger norr om de 
övervintringsområden de vistats i.
 

                 
NATURRUTAN
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GOTLAND STÅR VÄRD FÖR  
LANDSBYGDS- 
RIKSDAGEN 27–29 MAJ

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år av Hela 
Sverige ska leva. Här samlas stora delar av landets ideellt arbe-
tande landsbygdentusiaster, politiker och myndighetspersoner.  
Grunden för riksdagen är de 5.000 lokala utvecklingsgrupper 
runt om i landet som via Länsbygderåden är anslutna till Hela 
Sverige ska leva (HSSL).  Detta stora och riksomspännande  ar-
rangemang utgör ett mycket viktigt forum för HSSL för att nå ut 
till de lokala grupperna och rikspolitikerna samt alla däremellan.
Många internationella gäster kommer att finnas på plats och dela 
med sig av sina erfarenheter. Flera seminarier kommer att hållas 
på engelska men dessa tolkas till svenska och kommer därmed 
att vara tillgängliga även för de som inte tycker att derasengelska 
kunskaper räcker till.

I år står Länsbygderådet på Gotland som värd för Lands-
bygdsriksdagen. Den kommer att gå av stapeln i det vackra och 
historieomsusade Visby.  Centrum för riksdagen blir det topp-
moderna Visby Strand Congress & Center som ligger natur-
skönt nära havet och vid foten av världsarvet.

Programmet börjar på fredagen den 27 maj med att delta-
garna besöker de bästa lokala utvecklingsprojekten på Gotland. 
Det finns hela 21 olika temautflykter att välja bland. Därefter in-
vigs Landsbygdsriksdagen officiellt i anrika Almedalen.

På lördagen blir det paneldebatter samt seminarier och 
workshops i ett 25-tal olika ämnen. Kvällen ägnas åt bankett-
middag med efterföljande dans.

Söndagen ägnas åt summeringar, uppföljningar, utställ-
ningar. Landsbygdsriksdagen avslutas kl. 12.30 med lunch.

För att se hela programmet: gå in på www.helasverige.se  
Under Landsbygdsriksdagen/anmälningar finns hela programmet. 

Det är viktigt att vi ute i de lokala grupperna i vårt län deltar och gör våra 
frågor hörda. Vi i Länsbygderådet skall göra allt vad vi kan för att grupperna i 
länet skall ges möjlighet att delta.

Anmälan om deltagande görs via HSSL:s hemsida:  
www.landsbygdsriksdagen.se  
Sista anmälningsdagen är den 18 april



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       
Diktäppevägen 3 
734 36 Hallstahammar
073-734 12 94  
gina-julla@live.se 

  

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

Länsbygderådets styrelse 2016

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 Regina Da Ré
Diktäppevägen 3 
734 36 Hallstahammar

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 Inge Larsson, så får ni hjälp med att berätta!
Alla kontaktmöjligheter vid Inges bild här ovanför!


