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Regeringen backar om 
kilometerskatten 

I förra numret av U-svängen skrev vi om 
”Bensin – och kilometerskatten dyrast för 
glesbygden”. Inte för att jag tror att den ar-
tikeln har haft någon avgörande betydelse 
när regeringen utan motivering nu backat i 
frågan om kilometerskatten. Men trots allt 
är det så att om tillräckligt många spottar på 
en sten så blir den till slut våt. 

Med det vill jag säga att det alltid är rätt att 
kämpa för det man tror på. Blir argumen-
ten tillräckligt bra och rösterna tillräckligt 
många så kan man försätta berg. Risken att 
förlora röster i kommande val tycks vara det 
som etablissemanget är mest rädda för. 
Därför anser jag att det är viktigt att vi i 
Länsbygderådet även i framtiden är med och 
har åsikter i för landsbygden viktiga frågor.

Inge Larsson 

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 det då blivit ett nytt nummer 
av U-svängen igen. Det stora den här 
gången blev vår egen vårkonferens på Kolsva 
Herrgård där Kungsåra Bygdegårdsförening 
korades till 2016 års lokala utvecklingsgrupp 
i Västmanlands län.

Min avsikt var också att skriva en artikel om 
jämställdhet. Jag började läsa in mig på äm-
net men gav upp då jag nästan bara mötte 
frågor som handlade om kön. Hur stora 
löneskillnaderna är mellan män och kvinnor, 
vem som talar mest på möten, kvoteringar av 
kvinnor in i styrelserummen. Jag vet -  det är 
också viktiga jämställdhetsfrågor. 

Men för mig finns det en ojämlikhet som är 
betydligt större. Varför kan en del människor 
i den rika världen bada i eluppvärmda pooler 
medan kvinnor och barn i Afrika får vandra 
dagsmarscher för att eventuellt hitta dricks-
vatten och varför dör de fattiga lantbrukarna 
i Costa Rica av besprutningsgifter bara för 
att vi skall få äta bananer med gult och fint 
skal? Varför betalar pensionärer mer skatt än 
andra i Sverige? Mängder av liknande ojäm-
likheter passerade revy i min skalle när jag 
tänkte på frågan. Jag behöver mera tid för 
att reda ut mina egna åsikter men jag lovar 
att komma igen i ett kommande nummer av 
U-svängen.

Inge Larsson

Ordföranden har ordet

Redan andra halvan av mars och året har 
startat med en rivstart.
För oss som för Er alla andra så väntar 
årsmöten med allt vad det innebär.
Bokslut ska göras, verksamhetsberättelse 
skrivas och framförallt en verksamhetsplan 
ska tas. Ett dokument som förhoppningsvis 
innehåller både det som brukar finnas med 
men också kanske lite nya uppslag för styrelse 
och kommittéer att arbeta med. Alltid roligt 
att pröva lite nya projekt och se vad det får 
för resultat.

Själv fortsätter jag med att besöka förening-
arna och har även träffat Leader Mälarda-
len för att diskutera ett kommande projekt. 
Mer information om det kommer senare. 

Sedan har vi haft vår årliga konferens som 
vi bjuder in till och där offentliggör vilken 
förening som blivit utvald till ”Årets Lokala 
utvecklingsgrupp”.

Konferensen gick av stapeln på Kolsva  
Herrgård och den förening som vann är 
KUNGSÅRA BYGDEGÅRDSFÖRENING.
Stort GRATTIS till er. Läs artikeln inne i 
U-Svängen där föreningen presenteras.
På konferensen deltog också Minoo Aktar-
zand, Västmanlans Landshövding, som 
berättade on Landsbygdsutveckling och 
vad Länsstyrelsen arbetar med inom detta 
område.

Arbetet med att uppdatera alla register 
fortsätter och jag uppmanar alla som vet att 
posten från Länsbygderådet och HSSL kom-
mer till fel kontaktpersoner att maila mig så 
jag kan ändra uppgifterna.

Ha en underbar vår och tveka inte att höra 
av er till oss i Länsbygderådet för att disku-
tera idéer, frågeställningar mm.

Helen Fahlin, Ordförande

KALENDARIUM
 
Virsbo

14–16 april kl 10–16
Virsbo Konsthall
Konst & Kulturrundan i Kolbäcksådalen

17 april kl 10–16
Virsbo Konsthall öppen

6 maj kl 13–17
Virsbo Konsthall öppnar för säsongen
Öppet lördagar, söndagar och helgdagar  
kl 13–17 under maj–juni
Vi öppnar gärna andra tider.  
Ring 0706 65 45 43

Här kan alla våra föreningar  
annonsera sina aktiviteter.

Sänd uppgifter till: 
virsboinge@telia.com
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Omställning Sverige
När jag blev ombedd att skriva om Omställning 
Sverige i U-svängen tyckte jag att det skulle bli 
spännande. Jordens resurser räcker inte i all oänd-
lighet och vi börjar närma oss tiden då moder jord 
säger ifrån. Även om experterna är oense så tycks 
i alla fall den globala uppvärmningen nu vara ett 
faktum. Maten räcker inte åt alla, gifter och skräp 
sprids helt okontrollerat, rent vatten börjar bli en 
bristvara, haven utfiskas, öknarnas yta växer och 
jordens lungor de tropiska regnskogarna skövlas i 
ett allt högre tempo.

Personligen tycker jag att ämnet är så stort 
att det är svårt att kunna inse nyttan av det 
lilla jag skulle kunna bidra med. Jag fick 
skriften Hela Sverige ställer om i min hand 
och tyckte att den var så intressant att den 
fick mig att tänka till en extra gång.

Omställningsrörelsen har i dag över hundra 
omställningsinitiativ i Sverige. Rörelsen 
växer i vårt land men det man ser i tidning-
arna är de stora satsningar på förnyelsebara 
energikällor såsom solcellsparkerna utmed 
E18 öster om Västerås och den i Sala, stora 
odlingar med ekologiska grönsaker samt 

industrianläggningar för framställningar 
av etanol. Det är då lätt att få känslan av sin 
egen litenhet och maktlöshet.

Allt behöver inte vara stort  
och världsomvälvande
Du som vill gå med i omställningsarbetet 
kan antingen gå med i en befintlig grupp eller 
starta en egen grupp till sammans med lika-
sinnade vänner. Omställningsrörelsen hjäl-
per till med tips, råd, verktyg och inspiration.  
Du hittar detta under www.helasverige.se

Ingen kan göra allt men alla  
kan göra något
Om alla hade det som grundtanke skulle 
världen säkert se annorlunda ut. Det onö-
diga bilåkandet skulle minska, lokala djur-
hållningar och EKO-odlingar skulle öka 
och därmed skulle långa varutransporter av 
antibiotikafyllda charkuterier och bespru-
tade grönsaker minska.  Sund lokal produk-
tion är i alla avseenden en fördel för jordens 
välbefinnande om det så bara är en liten 
grönsaksrabatt i den egna trädgårdstäppan.
Ofta är det mer stimulerande om man är 

flera som gör något tillsammans med andra. 
Vill man starta en omställningsgrupp är 
det bra att välja en aktivitet att fokusera på. 
Skapa något gemensamt och sprid erfaren-
heterna så att ni kan växa och bli flera. Syf-
tet med omställningsgrupperna är att man 
skall träffas och ha roligt samtidigt som 
man sprider kunskapen om att omställning-
en är nödvändig för livet på vår planet. Flera 
omställningsgrupper har startat i mycken 
liten skala med gemensam grönsaksodling, 
klädbytardagar eller en studiecirkel och se-
dan vuxit sig stora och starka.

Inge Larsson 

Mer information hittar du under:    
www.helasverige.se
www.transitionsweden.se
Facebook: Omställning Sverige
E-post: info@helasvverige.se
 
Boken ”Sverige ställer om” finns att 
beställa hos Hela Sverige skall leva 
Tel 08-241350
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Landshövdingen visade efter denna inled-
ning lite aktuella siffror för länet som bland 
annat pekade på att  Västmanland är landets 
mest exportintensiva län och att personer i 
arbetsför ålder minskar här under perioden 
2013–2023. 

Det här kommer inte att fungera av sig självt och 
allra minst om man ställer det i förhållande 
till tre utmaningar som Länsstyrelsen ställt 
upp inför den kommande perioden. Dessa 
utmaningar är:
• Öka satsningen på lokalturism.
• Stimulera nyföretagande bl a inom 
 tjänstesektorn
•  Ökad satsning på landsbygdsutveckling  
 och landsbygdsföretagande

För att klara av detta behövs kreativt tän-
kande och strategiska satsningar från många 
håll samt arbetskraft och ekonomiska resur-
ser för igångsättning och genomförande.

Hur jobbar då Länsstyrelsen med landsbygdsut-
veckling i Västmanlands län? Det finns en 
regional handlingsplan för landsbygdsut-
veckling. Den är tjock och svårgenomträng-

lig. Hela två hundra sidor med bitvis ganska 
byråkratisk skrift. Men för den som orkar 
läsa den så finns det mycket matnyttigt. Här 
nöjer vi oss bara med att ge er länken till 
handlingsplanen: länken??
Även om ansvaret för en del av landsbygds-
utvecklingen nu övergått till Region Väst-
manland så har Länsstyrelsen kvar ansvaret 
för många av dessa frågor. Landshövdingen 
lyfte särskilt fram viltmatsprojektet. Här 
finns massor av möjligheter och ett stort 
intresse både lokalt, regionalt och interna-
tionellt, sa landshövdingen.

En annan del är bredbandssatsningen i länet. 
Skall vi få kreativa människor som utvecklar 
och tar över i länet så är bredband ett måste 
i hela länet.  I dag är siffran ganska dyster för 
landsbygden. I länets städer har 75% av be-
folkningen tillgång till bredband med 100 
MB. För landsbygden är motsvarande siffra 
bara 10%.

Den ekonomiska ramen som länsstyrelsen fick 
av staten till bredband var 83 miljoner kro-
nor. Av dessa är 75 miljoner redan beviljade 
och endast 8 miljoner finns kvar. När dessa 

projekt är genomförda kommer den väst-
manländska landsbygdens anslutning att nå 
upp till 15%. 

I dag finns det ansökningar om bredbands-
bidrag för 175 miljoner men inga medel är 
anvisade av regeringen. Våra bredbands-
sugna länsbor får nu lov att se framtiden 
an med osäkerhet tills det att statsmakterna 
skjuter till mera pengar.
Vid den efterföljande frågestunden var det nå-
gon som tyckte att de ideellt arbetande 
byalagen och intressegrupperna blivit bort-
glömda i landshövdingens tal. Landshöv-
dingen beklagade detta och framhöll att det 
arbete dessa grupper gör är mycket viktigt 
och ibland helt avgörande för en bygds ut-
veckling.
Sedan kom naturligtvis evighetsfrågan om 
hur man kan engagera och involvera ungdo-
men i landsbygdens utveckling. Som vanligt 
så fanns det inte heller den här gången någon 
hokus pokus medicin att rekommendera.

Som avslutning på sin stimulerande föreläs-
ning utdelade landshödingen och Läns-
bygderådets ordförande priset till årets 

Så började vår landshövding Minoo Akhtarzand sitt anförande vid Länsbygderådets 
vårkonferens. Hon har funnit att ”det här länet passar mig utmärkt eftersom jag anser 
att det här är hjärtat av Sverige.”

Jag älskar det här länet!
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lokala utvecklingsgrupp i Västmanlands 
län. Priset är instiftat av Länsbygderådet 
och utdelades nu för tredje året i följd. I år 
erövrades priset av Kungsåra Bygdegårds-
förening med motiveringen:

Med den framåtanda och det enorma driv 
ni lyckats skapa har ni lyckats vända en 
trend som var på nedåtgåen- de. 
Föreningen var på väg att 
slumra in då några eldsjälar 
väckte liv i den igen. Ni 
har skrivit nya avtal som 
ger bättre förutsättningar, 
uthyrningen går strålande 
och ni har många som 
ställer upp i och för er 
förening på olika vis.

Sist men inte minst 
har ni lyckats få igång 
en bra barn- och 
ungdomsverksamhet. De utgör 
ju framtiden och kan ni få ungdomarna 
att känna en naturlig koppling och känsla 
för Bygdegården har ni en bra grund att 
stå på.

Kungsåra ligger mitt emellan Västerås 
och Enköping i det allra sydöstligaste 

hörnet av vårt län.  Där bor knappa 500 per-
soner och ortens naturliga samlingspunkt är 
Bygdegården. En gård med en mycket säll-
sam tillkomst och händelserik historia.
Ingenjör Bergström bodde i Kungsåra i mit-
ten på nittonhundratalet. Han tyckte att or-
ten borde ha en samlingslokal och tog saken 
i egna händer. Han köpte två baracker från 
Norrland och transporterade hem dem till 
Kungsåra. Väl på plats skänkte han också 
femtusen kronor som en grundplåt för upp-
byggnad och igångsättning av det som se-
dermera blev Kungsåra Bygdegård. För att 
komma igång gjorde också bönderna i byg-
den ideella dagsverken. I april 1951 var det 
många stolta kungsårabor som invigde sin 
bygdegård.

Under de första åren var det, som i de flesta an-
dra bygdegårdar, mest privata tillställningar 
som födelsedagar, bröllop och begravningar 
eller andra mer eller mindre privata sam-
mankomster.  

Hösten 1988 startade bygdegården ett daghem 
för ortens barn.  Uppdragsgivare var Väster-
ås stad. För att klara detta behövdes en till-
byggnad och justeringar av befintliga lokaler. 
Bygdegården tog ett miljonlån för detta med 
kommunen som borgenär. Många av ortens 
barn minns med glädje sitt fina gula dagis i 
bygdegården.

Verksamheten växte och många aktiviteter ge-
nomfördes, men år 2012 lades dagiset ner 
och flyttades till en annan lokal i Kungsåra. 
Då verkade det som om luften gick ur de 
som tidigare varit eldsjälar. Lånen skulle be-
talas och ekonomin blev haltande.
2015 blev ödesåret då Kungsåra Bygdegård lätt 
hade kunnat blivit nerlagd. Årets förlust var 
stor och det var ebb i kassan.  Den då avgå-
ende ordföranden Ulf Jansson lyckades via 
förhandlingar med kommunen skjuta upp 
amorteringar och räntekostnader till dess att 
bygdegården åter genererade sådan vinst att 
de kunde betala av på lånet.
 
Men det fanns trots allt några gnistor kvar som 
tände nya eldsjälar.  De var redo att axla 
manteln som bygdegårdens räddare. En ny 
styrelse valdes och man satte med entusiasm 
i gång med upplivningsförsöken.
För att spara pengar hade en ny pelletspanna 
installerats. Den fungerade uselt och den 
dyra eluppvärmningen tog över. Några av 
föreningens kluriga gubbar tog tag i proble-
met och fick fart på pannan. Det blev som 
ett startskott för det kommande årets initia-
tiv och framgångar.

Nu finns både hembygdsföreningen och kyrkan 
med i bygdegårdens verksamhet. När vi fick 
en pratstund med en av de nya eldsjälarna, 
föreningens kassör Anita Bäckeklint poäng-
terar hon att det har varit mycket framgångs-
rikt och givande att man gör saker tillsam-
mans.
Att det nu är riktiga eldsjälar av samma sort 
som ingenjör Bergström på femtiotalet som 
tagit över förstår man då Anita berättade att 
man ordnade en musikkväll med ett dyrt 
band och med stor ekonomisk osäkerhet. 
För att ekonomiskt vara på den säkra sidan 
sålde Anitas sambo Aimo Veikkolainen sin 
motorcykel för att veta att de skulle klara av 
att betala orkestern. 

KUNGSÅRA 
BYGDEGÅRDSFÖRENING 
UTSEDD TILL ÅRETS LOKALA 
UTVECKLINGSGRUPP 2016

Västmanlands Länsbygderåd

DIPLOM
�ungsåra ��g�egår�sförening

HAR UTSETTS TILL

2016 ÅRS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I VÄSTMANLAND

AV HELA SVERIGE SKA LEVA/VÄSTMANLANDS LÄNSBYGDERÅD

Med den framåtanda och det enorma driv ni lyckats skapa har ni lyckats vända  

en trend som var på nedåtgående. Föreningen var på väg att slumra in då några  

eldsjälar väckte liv i den igen. Ni har skrivit nya avtal som ger bättre förutsättningar,  

uthyrningen går strålande och ni har många som ställer upp i och för er förening på olika vis.

Sist men inte minst har ni lyckats få igång en bra barn- och ungdomsverksamhet.

De utgör ju framtiden och kan ni få ungdomarna att känna en naturlig koppling  

och känsla för Bygdegården har ni en bra grund att stå på.Med dessa ord vill vi säga
Grattis och Lycka till i allt det ni företar Er i framtiden.

Helen Fahlin, ordförande i Hela Sverige ska leva/Västmanlands Länsbygderåd

Fortsättning nästa sida... 
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För några år sedan startade SKL, Sveriges kommu-
ner och landsting, ett nätverk för medborgardialog 
i komplexa samhällsfrågor.  Fagersta kommun an-
mälde sig som intressent och valdes ut som en av tio 
kommuner i landet som skulle vara med. Fagersta 
valde att arbeta med Inkludering, det vill säga att 
utveckla en modell för allmänhetens möjlighet att 
påverka före kommunens beslut. Att bli inkluderad 
i beslutsprocessen 

I Fagersta satte man igång i november 2015. 
Annika Hedberg Roth hade då anställts som 
projektledare och det blev full fart redan från 
början.  Man började med ett femtiotal dia-
logmöten runt om i kommunen även politi-
ker och tjänstemän ingick i dialogprocessen. 
Via dessa träffar utkristalliserade det sig elva 
teman som man ville arbeta med. Många av 
dessa speglar att Fagersta under de senaste 
åren haft stor inflyttning av nysvenskar. Inte-
greringsfrågorna lyser igenom i vart eller vart 
annat tema.

Som inbjuden representant för Länsbygde-
rådet och U-svängen har jag varit med både 
vid ett dialogmöte i Åvetbogården och vid 
det första arbetsgruppträffen i mitten av mars. 
Det är ingen tvekan om att Fagersta kommun 
satsar seriöst på en medbestämmande demo-
krati där alla har möjlighet att vara med och 
påverka. 

Vid den första träffen med ett femtiotal del-
tagare utkristalliserades fem ämnen som man 
ville börja med. Dessa var arbete, skola, för-
äldraskap, platser att mötas samt språk som då 
skall ingå i alla de andra fyra ämnena.  Under 

våren kommer man vid ytterligare fyra tillfäl-
len ta fram konkreta förslag på åtgärder som 
kan genomföras.

I sommar är det sedan avsikten att politiker 
och tjänstemän fattar beslut eller överens-
kommelser som medför möjlighet att aktivi-
teterna kan genomföras under resten av 2017.
Efter mötet fick vi en pratstund med projekt-
ledare Annika Hedberg Roth och frågade om 
hennes syn på projektet och vilket resultat 
hon hoppades på. ”Först av allt tycker jag att 
det var mycket modigt av politikerna att öpp-
na dörren för allmänheten att komma in och 
få vara med i beredningen av svåra och viktiga 
frågor” sade hon och fortsatte med att hoppas 
att Fagersta kommun genom detta föregångs-
projekt hittar, och visar andrakommuner, 
vägen till en framgångsrik medborgardialog 
som stärker demokratin.

Inge Larsson 

Fagersta 
vill inkludera 
flera
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Nu gick det bra och Aimo fick behålla 
sina MC-pengar.

Det är en diger lista på evenemang 
som Bygdegårdsföreningen i samar-
bete med andra fått till vid sin kära 
bygdegård. Här är några exempel: Tea-
terkvällar, bibliotek, veteranbilsträf-
far, musikkvällar,  loppis, kräft –  och 
surströmmingsskivor, Valborgs – och 
midsommarfirande samt allt underhåll 
och skötsel av bygdegården. 

När jag frågar Anita vad som varit 
störst för henne av de evenemang som 
genomförts så valde hon midsommar-
firandet som förra året slog alla tidigare 
rekord. Hela 220 personer kom och 
deltog i festligheten. Efter ett tag säger 
Anita att Selma Lagerlöfs, gestaltad av 
Karin Perenkranz,  besök i bygdegår-
den var nog det som gav det djupaste 
intrycket. Det var så bra så jag kommer 
att åka och se det igen om det visas 
någonstans i länet säger Anita som po-
ängterar att det var något av det bästa 
hon sett.

Den nya styrelsen består av sju ledamöter 
och fyra suppleanter. Till sin hjälp har 
styrelsen en grupp som heter Kungsåra 
kultur med två som tar ansvaret för 
bygdegårdens kulturutbud samt en 
grupp som tar ansvar för barn- och 
ungdomsverksamheten. Den gruppen 
satsar nu på att få till barn- och ung-
domsverksamhet hemma i Kungsåra. 
Ett första försök börjar nu under pås-
ken då man hålla bygdegården öppen 
för ortens unga.

Vi i Länsbygderådet önskar bygde-
gårdsfolket i Kungsåra all lycka till i 
fortsättningen och vi är övertygade om 
att ni kommer att lyckas att få till en bra 
verksamhet under många framtidsår.  

Inge Larsson
Annika Hedberg Roth
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TOFSVIPA
En vårens budbärare. I år kom tofsvipan väldigt 
tidigt till mina hemtrakter. Redan den xx mars stod 
de första på Storängen utanför Ramnäs. I år var 
vipan före både lärkor och starar. Man upptäcker 
oftast tofsvipan då den på sina breda och rundade 
vingar utför ekvilibristiska flyguppvisningar över 
åkrar och strandängar. 

Tofsvipan är stor som en kaja och tycks vid första 
anblicken vara svartvit med en smal och hög och 

smal tofs på huvudet. Färgen lurar en dock på håll. 
Kommer man lite närmare ser man att ryggfärgen 
går mera i grönt och kommer man riktigt nära kan 
man se hur ryggfjädrarna bryts i många vackra me-
tallglänsande färger.  Tofsvipan lever av maskar och 
sniglar som den ofta söker på nyplöjda och nyhar-
vade åkrar. När den letar efter dessa läckerheter står 
den dropp stilla och lyssnar för att efter en stund 
göra en ny rusning några steg framåt och sedan stå 
still och lyssna igen. 

Redan i juni flyttar de första viporna söderut igen 
och innan augusti är till ända har de flesta viporna 
lämnat vårt landskap för att på senhösten samlas 

i vårt lands sydkuster och till slut övervintra vid 
sydvästra Europas kuster.  Ut och njut av tofsvipans 
skönhet och allt annat som nu under våren sker i vår 
underbara natur.

 Inge Larsson

NATURRUTAN

Länsbygderådets 
årsmöte
Länsbygderådets årsmöte hålls tisdagen den 25 
april kl18 på Wärdshuset Engelbrekt i Norberg.

Vi börjar årsmötet med en bit mat varefter Solveig och 
Kjell Wadelius visar en färgbildsserie från  ”Den stora 
skogsbranden”. Fantastiska bilder naturens återeröv-
ring av det eldhärjade området. Efter bildvisningen blir 
det traditionella årsmötesförhandlingar.
Alla medlemsföreningar är alla hjärtligt välkomna.
 
EFTERLYSNING!
Vår ambition är att Länsbygderådets styrelse skall 
bestå av representanter från alla länets kommuner. 
I dag saknar vi representanter från Arboga, Köping 
och Norberg. Bor du i någon av dessa kommuner och 
är intresserad av den västmanländska landsbygdens 
överlevnad och utveckling så är du välkommen att 
höra av dig för att ingå i vår styrelse. Om inte du själv 
kan så kanske du känner någon annan som skulle 
passa för uppdraget.

Länsbygderådets styrelse

Inbjudan till informationsträffar  
om stöd till föreningar
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Länsstyrelsen i Västmanland och 
de olika LEADER-områdena förfogar 
över EU-pengar som är sökbara för t ex 
föreningslivet. Gemensamt för de aktu-
ella potterna är att de ska bidra till att 
göra landsbygden mer attraktiv att bo, 
leva och verka på. Pengarna ligger inom 
Landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsens medel som är sök-
bara för föreningslivet handlar om olika 
investeringar som kan göras på lands-
bygden kring turism, kulturhistoriskt 
intressanta miljöer och byggnader, sam-
lingslokaler m m. 

LEADER är en metod för att stötta 
den lokala utvecklingen i er bygd. Det 
handlar om samverkan mellan företag, 
föreningar och kommunen. Har ni en 
idé ni vill förverkliga, så passa på nu när 
det finns EU-pengar att söka.

Vi bjuder nu in till fyra träffar i länet genom 
folkbildningen där föreningslivet erbjuds 
möjlighet att få information om stöden och 
chans att ställa frågor om hur man söker. An-
mäl dig/er till den träff som passar bäst geo-
grafiskt eller i kalendern. 

Välkommen med din anmälan!

Västmanlands länsbildningsförbund
Stora gatan 16, 6 tr, 722 12 Västerås

KÖPING  Tisdag den 4 april kl 18:30 
IOGT-NTO Forum V. Långgatan 2
Leader Mälardalen och Länsstyrelsen 
medverkar

VÄSTERÅS  Torsdag den 6 april kl 18:30
ABF, Sintervägen 6 i Kopparlunden
Leader Mälardalen och Länsstyrelsen 
medverkar

FAGERSTA  Tisdag den 18 april kl 18:30 
Folkets Hus, Aspvägen 23
Länsstyrelsen medverkar.
(Det finns för tillfället inget Leader-
område för Fagersta, Norberg, 
Skinnskatteberg och Surahammar.)

SALA  Torsdag 27 april kl 18:30 
Folkets Hus, Kungsgatan 8
Leader Nedre Dalälven och Läns-
styrelsen medverkar. 

Anmälan via nedanstående länk senast  
1 vecka innan aktuellt datum.
https://goo.gl/forms/TkCAf7H7Qdhc1f2D2  
Anmälda deltagare får kaffe och smörgås. 

Frågor? anders@vlbf.se  

Välkomna!  
Anders Westin 070-297 87 91 
Annika Lind  070-55 11 411



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 2017

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!


