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Tomma ord utvecklar 
inte landsbygden

Landsbygdsutredningen föreslår att 10 000 
statliga arbeten skall utlokaliseras till lands-
bygden. Det är bara en lek med ord. Sedan 
år 2008 har 10 000 statliga arbeten flyttats 
från landets landsortskommuner in till 
storstadsregionerna. Det är med andra ord 
ingen egentlig utlokalisering man tänker 
genomföra. Det är ett återförande av tidigare 
indragna arbetstillfällen. En riktig lands-
bygdssatsning borde väl vara att återföra de 
redan indragna arbetena samt utlokalisera 
10 000 till. Då skulle man kunna tala om en 
riktig landsbygdssatsning.

Inge Larsson

Det kom ett mail

Jordbruksverket skickade ut ett mejl med 
följande text: 

” Jordbruksverket utlyser 700 000 kronor 
till ett samarbetsprojekt för att ta fram  

en branschgemensam definition av  
begreppet helhetsrådgivning till svenska 

jordbruks- och trädgårdsföretag.”

Ibland tycks det finnas mycket pengar…
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

Det är otroligt vad tiden rusar i väg. Nu är det 
midsommar och ljuset böja avta. Nej usch så 
får man inte tänka. Semestern står för dörren 
och många härliga sommardagar återstår.

Jag behöver hjälp av er eldsjälar ute på 
den västmanländska landsbygden med tips 
och råd om föreningar som arbetar aktivt 
för er hembygd. Många tycker i Jantelagens 
anda att det inte är något märkligt som de 
gör. Men det är det! Alla, privatpersoner och 
föreningar, som ideellt arbetar för sin hem-
bygd är värda att uppmärksammas för sitt 
uppoffrande arbete. 

Jag blir jätteglad om ni hör av er till mig 
och berättar vad ni gör eller tipsar om annat 
som är värt att skriva om. Tillsammans kan vi 
göra U-Svängen ännu bättre.

Till slut önskar jag  
er alla en riktigt  
skön och trivsam  
sommar! Själv far  
jag till Öland med  
två av barnbarnen.  
De har beställt en fotokurs av farfar. Härligt!!

Inge Larsson

Sommar, sol och semester!
Det är väl vad vi alla längtar efter och 
behöver efter ett år fullt av aktiviteter av 
allehanda slag. För att ladda våra bat-
terier, men samtidigt för att bara kunna 
vara i nuet. Att vissa mornar bara vakna, 
titta på vädret och temperaturen för att 
sedan bestämma vad dagen ska bestå av för 
verksamheter.

Lika skönt är det ju att ha en resa att 
längta till oberoende om det är över dagen 
eller lite längre tid. 

Tycker att man kan jämföra med hur det 
är att vara verksam i en förening. Det är 
många gånger så att planerandet är lika 
roligt som själva genomförandet.

Nu är förmodligen alla årsmöten avklarade 
och verksamhetsplanen lagd och tagen, även 
om verksamhetsåret började i januari och 
nästan halva året har gått.

En del av mitt arbete är att hålla alla 
adressregister uppdaterade och för att i två 
månader legat lite lågt med det, förutom 
de som inkommit från Er, så är det dags att 
börja ringa runt och få in alla nya uppgifter. 

Med detta vill jag önska Er alla en  
Härlig Sommar!

Helen Fahlin
Ordförande

KALENDARIUM
 
VIRSBO KONSTHALL:
Öppen lördag, söndag kl 13–17

1–30 juli  
Konstglas i världsklass.
Även öppet på fredagar.

2 augusti kl 19
Musikkväll. Folkmusik med Jonas Åkerlund och 
Josefin Paulsson

5–27 augusti
Akvarellutställning med garanterad hög kvalitet:
Björn Bernström, Lars A Persson, Ann Larsson 
Dahlin, Mats Pettersson och Oscar Nordbom

23 augusti kl 19
Streetdanceuppvisning
På specialbyggt golv blir det ekvilibristisk street-
dance av stockholmsgruppen TUGG med Victor 
Fröjd.

2–24 september
Litografier från norra Europas sista stentryckeri.
Många kända konstnärers verk finns med.

30 sept–8 oktober
Elevutställning.
Elever från årets kurser ställer ut sina alster.

ÅVESTBOGÅRDEN, FAGERSTA:
9 juli kl 15
Friluftsgudstjänst

26 augusti kl 13–16
Barnens Dag

Här kan alla våra föreningar  
annonsera sina aktiviteter.

Sänd uppgifter till: 
virsboinge@telia.com
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EN VERKSAMHETSLEDARE  

knyter ihop säcken

Från julpyssel till kulturfestivaler, från grillplatser 
till bredband, från handikappramper och hörsel-
slingor till miljöbodar och återvinning, från ädel-
fiske till Dream Hack…

Från Karbenning till Afrika, från Georgien till Virs-
bo, från orienteringsskola till sommaropera, från 
Bygd och bruk till Freedom, från vildmarksmässa 
till Bortglömda världar…

Från Smedjebackens hamn med ångfartyget Runn 
via Strömsholms kanal till Ängelsberg och tillbaka 
via Norberg med först rälsbuss och sedan 50-tals-
buss…

Från dåtid till nutid och framtid i Barnens berg-
slag…

Allt detta är exempel på Leader Bergslagen-
projekt genomförda i Fagersta, Norbergs, 
Skinnskattebergs och Surahammars kom- 
muner från 2008 och fram till nu. 164 pro-
jekt genomfördes till ett totalt belopp om 
10 miljoner kronor. Tack vare att lokala 
krafter sökte pengar för att genomföra pro-
jekt finns det idag cykelväg på gamla KURJ-
banan från Karmansbo till Uttersberg och 
lite till. Det finns ett mycket välbesökt 
hantverkshus i Ramnäs, dit busslaster kom-
mer för att handla de fina, hantverksmässigt 
producerade sakerna i skinn, keramik och 
glas. Det finns mängder med leder att vand-
ra, cykla eller rida, och överallt finns spår av 
forna tider.

Tre av fyra Leader Bergslagen-projekt lever vida-
re än idag, flera år efter att projektpengarna 
tog slut. Där är Bergslagen unikt. Och vi vet 
att det inte alltid är de stora pengarna som 
ger de största effekterna. Ni som arbetar 
med lokal utveckling ute i bygderna uträt-
tar stordåd även med lite mindre pengar. 
Visst, vissa projekt kostar mer att genom-
föra, men ett litet bygdeprojekt som enga-
gerar människor är minst lika mycket värt. 

Drygt två år har passerat sedan Jordbruksver-
ket beslutade att fem Leader-områden i 
landet inte skulle få del av EU:s pengar för 
lokal utveckling. Bergslagen är ett av dem, 
vilket U-Svängen berättat om vid ett fler-
tal tillfällen. Jordbruksverkets beslut ställer 

bland annat de fyra västmanlandskommu-
nerna ovan utanför möjligheten att söka 
pengar för lokala utvecklingsprojekt.

Som U-Svängen också har berättat så har vi till-
sammans med övriga områden jobbat hårt 
för att hitta en alternativ lösning och på 
något sätt kunna fortsätta stödja lokala ut-
vecklingsprojekt, men Icke! På Leader Berg-
slagens årsstämma den 19 april beslutades 
därför att föreningen nu istället tar sikte på 
nästa period. Verksamheten läggs på ett mi-
nimum fram tills nästa programperiod star-
tar, och styrelsens uppgift är att säkerställa 
att arbetet i Bergslagen kommer igång när 
det är dags.

Vi har gjort en lång, härlig resa tillsammans i 
Leader Bergslagen-kommunerna, men nu 
tar vi paus ett par år. För min del väntar nya 
utmaningar när jag går vidare till ett jobb 
som kultur- och fritidschef i Orsa kommun 
efter sommaren. Jag tar med mig mängder av 
roliga och dråpliga minnen och bra exempel 
på varaktiga projekt och lokalt utvecklings-
arbete. Jag vill också passa på och tacka både 
Länsbygderådet i Västmanland och alla er 
som jag träffat runt om i länet för att jag fick 
göra den här resan med er. Ett stort lycka till 
med ert lokala utvecklingsarbete framöver!

Varma hälsningar från 
Barbro Fischerström, avgående  
verksamhetsledare i Leader Bergslagen.

Fotnot:
Fagersta: 36 projekt (1,6 miljoner kr)
Norberg: 49 projekt (3,3 miljoner kr)
Surahammar: 19 projekt (1,7 miljoner kr)
Skinnskatteberg: 50 projekt (3 miljoner kr)

Årsmötet hölls på Hotell Engelbrekt i Norberg där det inledningsvis av-
njöts en utsökt middag. Efter middagen visade Solveig och Kjell Wadelius 
från Virsbo en bildserie om hur naturen återvinner det stora brandfältet 
efter skogsbranden. Fantastiska bilder parat med kunnig information  
imponerade storligen på årsmötesdeltagarna.
 
Årsmötesförhandlingarna som vidtog var som vanligt snabbt avklarade. 
Det blev omval på alla poster i styrelsen och andra förtroendeuppdrag. 
Tyvärr tvingas vi att konstatera att vi inte heller under 2017 kommer att 
ha någon styrelseledamot från Sala, Arboga, Köping och Norbergs  
kommuner trots att vi gjort vårt bästa för att hitta någon.

Här är några utdrag ur den verksamhetsplan som antogs av mötet. 
Länsbygderådet skall under 2017 ge ut U-Svängen med fyra nummer, 

utse och belöna Årets lokala utvecklingsgrupp, anordna minst en läns-
konferens, bevaka landsbygdens frågor och intressen i länet.
Efter mötet vidtog en diskussion där det mesta handlade om bredband 
och de svårigheter som små bredbandsföreningar har drabbats av både 
rapporteringsmässigt och ekonomiskt.

Länsbygderådets årsmöte
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En söndag eftermiddag träffade vi byalagets ordfö-
rande Margit Petterson och kassören Lena Spång 
i föreningens bystuga. Margit är bybo sedan flera 
generationer och Lena är inflyttad från Stock-
holm. Olika bakgrund men båda med stor entu-
siasm för sitt kära Stora Kylsbo och byalaget där.

Byalaget startades i samband med att man fick 
ett erbjudande att ta över nykterhetsrörelsen 
Verdandis hus i byn. Man köpte huset, som var 
ganska förfallet, för en krona. Yttertaket var helt 
slut och innertaket var uppstöttat med en tim-
merstock. Byalaget startades och renoveringen 
sattes i gång. Det stod snabbt klart att renove-
ringen skulle kosta ganska mycket även om allt 
arbete utfördes ideellt. Man ordnade en auktion 
och fick in lite pengar. 

1992 kom någon på idén att anordna något som 
skulle heta Kylsbolöpet, ett motionslopp för 
män och kvinnor och alla åldrar.  Det blev en 
succé. Startavgiften från flera hundra deltagare 
gav oss möjlighet att fullfölja husreparationen. 

Den här gången har vi valt att träffa och presentera 
Stora Kylsbo Byalag. Stora Kylsbo är en liten idyllisk by 
bara några hundra meter väster om Kärrgruvan. I byn 
finns ett 40-tal fastigheter en del med riktigt gamla hus 
kvar på tomten. Men som de flesta småbyar så har även 
Stora Kylsbo drabbats av utflyttning. I dag bor det ca 15 
fast boende familjer kvar i byn, resten av fastigheterna 
har blivit sommarbostäder.

Stora Kylsbo Byalags ordförande Margit Petterson och kassören Lena Spång.

Bystugan innan renoveringen

STORA  
KYLSBO
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Kylsbolöpet blev allt populärare för 
vart år ända fram till 2008 då det sista 
loppet genomfördes. Loppet lades i 
malpåse på grund av att byalaget inte 
orkade med det stora arrangemanget  
längre.  Margit berättade att hon själv 
bröt fötterna och tvingades avstå från 
allt arbete. De övriga tyckte då att de 
blivit så gamla att de ville få mera tid för 
sig själva. Margit sade: ”Det var fruk-
tansvärt mycket arbete med löpet men 
vi hade också jätteroligt när vi arbetade 
med det”.

Utöver Kylsbolöpet har byalaget byggt en 
egen dansbana på bystugans tomt, man 
har haft adventsfester, anordnat Lucia-
firande, vinprovningar, brännbollstur-
neringar och mycket annat. 

I dag finns midsommarfirandet kvar vid 
bystugan och byalaget har engagerat 
sig starkt i integrationen av de många 

asylsökande invandrare som bor i Kärr-
gruvan. Lena Spång, som är den som 
håller i det mesta av integrationsarbe-
tet, berättar att invandrarkvinnorna 
samlas en kväll i veckan i bystugan för 
sy- och språkstuga. Det är ett tjugofem-
tal invandrarkvinnor och sju svenska 
kvinnor som deltar och vi har ett tiotal 
kvinnor som står i kö för att få komma 
med. Bystugan rymmer tyvärr inte alla 
som vill vara med, säger Lena.

När vi frågar Lena med storstadserfaren-
het vad det är som är så bra med Stora 
Kylsbo så svarar hon: ”Vi bor mitt ute 
i naturen. Här är det tyst och skönt, 
vi bor glest men har ändå grannar och 
dessutom är det nära till Norberg där 
det finns allt det man behöver.”

I dag känns det som om byalaget har tappat 
lite av sin ork. Alla har blivit äldre och 
aktiviteterna i byalaget har blivit färre. 

Bystugan används mest för privata fes-
ter. Den situationen är inte byalaget i 
Stora Kylsbo ensamma om. Många ide-
ellt arbetande föreningar lever under 
samma förhållande. Det verkar som om 
eldsjälar har blivit en bristvara i dagens 
ofta mer egocentrerade samhälle. 

När jag talade med Margit om att hon visst 
hade mycket kvar att ge och att det sä-
kert fanns möjligheter till omstart så 
lyste hennes ögon upp och hon sa att 
det fanns de i byn som talade om att ta 
upp Kylsbolöpet igen. 

Vi i U-Svängen håller allt vad tummar vi 
har för att en kombination av äldre och 
erfarna tillsammans med entusiastiska 
yngre bybor återigen lyckas sätta Stora 
Kylsbo högt upp på aktivitetskalen-
dern.

Inge Larsson

Byalaget har engagerat sig starkt för integra-
tion. Asylsökande invandrarkvinnor samlas en 
kväll i veckan i bystugan för en trevlig sy- och 
språkstuga.

Varje år firas midsommar vid bystugan.

Kylsbolöpet var ett väldigt populärt motionslopp 
mellan 1992 och 2008. Nu hoppas de på en 
omstart av loppet igen.
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Landsbygdsbedömning av alla beslut
Alla betänkanden, beredningar av propositioner och an-

dra regeringsbeslut ska ange konsekvenser för landsbygdernas ut-
veckling. Landsbygdelegationer införs i alla län.

Alla ska ha bredband
Nytt mål som innebär att alla i hela landet ska ha tillgång 

till digital infrastruktur med överföringskapacitet på minst 100 
Mbit/s senast 2025.

Polisiär närvaro i hela landet
Tidsatta krav på hur snabbt polisen ska vara på plats vid 

allvarliga brott. Följa upp och säkerställa polisens lokala närvaro, 
inte minst i landsbygderna.

Investeringar i företag, innovationer & kompetens
Saminvest AB ska säkerställa i investeringar där behovet av 

kompletterande finansiering i landsbygder finns samt i företag för 
tillväxt och förnyelse. Vinnova ska skapa förutsättningar för innova-
tioner i landsbygderna. Universitet och högskolor ska öka tillgäng-
ligheten till högre utbildning i hela landet.

Service i hela landet
Boverket ska utarbeta en natio-

nell vägledning till kommunerna om hur ett 
serviceperspektiv kan tillföras översiktspla-
neringen. Ingen försämring av postservicen 
i landsbygderna. Kreditinstitutens ansvar 
för att tillgodose behovet av betaltjänster 
och kontanthantering bör regleras i lagen 
om betaltjänster.

Enklare att bygga och bo på landsbygden
Regeringen ska säkerställa att reformeringen av strand-

skyddsbestämmelserna får avsedd effekt. En översyn av VA-lagstift-
ningen görs i syfte att underlätta bostadsbyggandet. Möjligheter för 
långivning till boende i landsbygderna för byggande av egna hem, 
hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter, 
ska utredas.

Infrastruktur och kommunikationer
Underlätta så att ideell samåkning blir tillåten i landsbyg-

derna. Landsbygderna blir testverksamhet för självkörande fordon. 
Trafikverket prioriterar åtgärder i landsbygderna inom transport-
planeringen på regional nivå.

Kultur gör skillnad
Kulturrådet får uppdrag att redovisa hur man bidrar till att 

göra kulturen tillgänglig i hela landet samt analysera tillgänglighet 
och deltagande i kulturaktiviteter i Sveriges landsbygder. Kultur-
analys ska ge förslag på åtgärder för att stärka kulturdeltagandet i 
landsbygderna.

Rättvis lokalisering av statliga jobb
10 000 statliga jobb i Stockholm omlokaliseras under en 

fem till sjuårsperiod till FA-regioner i behov av arbetstillfällen. När 
en ny myndighet inrättas ska lokalisering utanför storstadskommu-
nerna alltid vara förstahandsalternativet. Arbetsförmedlingens ned-
läggning av lokalkontor avbryts.

Stärk civilsamhället, särskilt unga och invandrare
Regeringen ökar bidraget till studieförbundens verksam-

het i landsbygdsområden, i synnerhet för att främja unga personers 
och personer med invandrarbakgrunds roll i landsbygdsutveck-
lingen. Regeringen utvidgar överenskommelsen med civilsamhälles 
organisationer. Det gäller exempelvis arbetssätt för landsbygdsut-
veckling.

Landsbygds-
utredningens  
förslag
I början av februari redovisade landsbygdsutredningen sina 
förslag till en ny sammanhållen landsbygdspolitik. Den har nu 
varit ute på remiss hos 433 organisationer och myndigheter har 
bjudits in att ha synpunkter. Remisstiden gick ut den 22 mars. 
Nu är det regeringen som har utredningen för beredning innan 
den läggs på riksdagens bord för beslut. Hela Sverige ska leva:s 
verksamhetschef Terese Bengard har lusläst utredningen. Hon 
tycker att den är bra och här är hennes tio i topp lista.

HSSL:S  TIO-I-TOPPLISTA
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Den här gången får fisktärnan och den nära  
kusinen silvertärnan utrymmet i Naturrutan. 

FISKTÄRNA & SILVERTÄRNA
Fisktärnan är de västmanländska insjöarnas tärna. 
Alla har säkert sett henne då hon med fjädrande 
elegant flykt drar fram över vattnet i jakt efter 
småfisk. Hon stannar upp, står ryttlande en stund 
och dyker sedan spikrakt ner i vattnet för att oftast 
komma upp med en liten fisk i näbben. 
 

För den oinvigde är det mycket svårt att se skillnad  
på fisk- och silvertärna. Fisktärnan har röd näbb 
med svart spets och silvertärnan har helröd näbb 
Dessutom har silvertärnan betydligt kortare ben än 
silvertärnan, vilket bara syns då fågeln sitter på en 
stenhäll. Båda har grå ovansida, vit undersida och 
svart huvud ovan ögat. 

På våren april/maj finns båda tärnarterna i våra 
trakter. Fisktärnan stannar här och häckar medan 
silvertärnan bara är på genomresa mot häcknings-
områdena vid kusten eller till och med ända uppe 
i Arktis. 

Fisktärnan flyttar varje år tur och retur från våra  
sjöar till Sydafrika men silvertärnan är än värre den 
flyttar som längst fram och tillbaka mellan Arktis  
och Antarktis vilket är ca. 2000 mil enkel resa. Inte 
dåligt. För den som vill lära sig flera små detaljer om 
hur man skiljer dessa tärnor åt kan jag bara rekom-
mendera en bra fågelbok som t ex Fågelguiden
Inge Larsson

NATURRUTAN

Leve Bypolitiken! 
Politiker i storstäder och kommuncentran 
använder ofta ordet ”bypolitiker” då de 
talar om eldsjälar som kämpar mot ur-
baniseringen och för småorternas utveck-
ling. Ordet bypolitiker har en föraktfull 
klang och används av makthavare bara 
för att förlöjliga och skapa osäkerhet hos 
dem som t ex vill ha skolan kvar på or-
ten, behålla läkarstationen eller vill ha en 
fungerande kommunikation. 

Man försöker ge skenet av en lantis som 
är outbildad, förändringsobenägen och 
som fortfarande går omkring i vadmals-
byxor och nylonskjorta. Målet är själv-
fallet är göra eldsjälar med andra åsikter 
än makteliten osäkra.

Själv har jag många gånger fått höra av 
makthavarna att jag är en riktig bypoli-
tiker. Alltid när detta skällsord har an-
vänts så har motståndarna saknat sakar-
gument och velat förringa och håna mig 
och inför andra få mig att framtå som en 
tönt som inte förstår politikens storhet. 

Men nu skall det inte handla om mig 
utan om bypolitiker på landsbygden 
som kämpar för att den egna orten skall 
ges möjlighet till skälig service och ut-
veckling.

Med den definitionen så måste jag ställa 
mig frågan, vem är bypolitiker. Kom-
muncentra och städer värnar om den 
egna centralorten. Man drar ner på 
servicen på småorterna och flyttar in 
allt till centralorten. Är det inte precis 
samma sak som det man beskyller bypo-
litikerna för att vilja göra.

Man värnar om den egna orten 
När det gäller centraliseringen så sker 
det på småorternas bekostnad. Det får 
sämre eller ingen service. Men lika vik-
tigt är kanske att det blir färre arbetstill-
fällen då skola vård och omsorg försvin-
ner eller förminskas. 

Det är märkligt att centraliseringsdri-
vande politiker inte kan inse att det be-
hövs speciella insatser för att förverkliga 
byggandet av ett samhälle där såväl cen-
tralorter som småorter kan leva i sym-
bios. Ett samhälle där småskaligheten 
prioriteras framför stordrift. Ett sam-
hälle där det finns utrymme och respekt 
för alla innevånares behov och åsikter.

Den genuina bypolitiken är en enorm 
kraft om den ges förutsättningar att 
växa och utvecklas.  Den bygger starka 
relationer och broar mellan människor 
som har ambitioner för sin hemorts 
fortlevnad och utveckling. Klyftan mel-
lan små och stora orter kan överbryggas 
om viljan finns från alla parter.

Först då kan man tillfredsställa männis-
kans behov av att få känna sig stolt över 
den plats hon själv har valt. Med detta 
sagt så är eldsjälar och genuin bypoliti-
ken något eftersträvansvärt som vi be-
höver mycket mer av för att utveckla vår 
landsbygd och våra kommuner.

Inge Larsson

Fisktärna Silvertärna

Vem bygger landet?

Jag diskuterade frågan om hur man får unga intresserade 
av landsbygdsutveckling och av att stanna kvar på hemor-
ten med en vän. Min vän rekommenderade mig att läsa 
Lotta Svenssons forskningsrapport om unga på lands-
bygden. Jag googlade på frågan och hamnade på en bok 
som heter ”Vem bygger landet?”. I boken har åtta forskare 
och landsbygdsutvecklare delgivit sina forskningsrön och 
erfarenheter. 

Med raka besked och tydliga budskap levererar förfat-
tarna både kloka slutsatser och obehagliga sanningar om 
hur vi vuxna, medvetet eller omedvetet, bidrar till ungas 
syn på sin hemort. 
Två av kapitlen i boken handlade om Söderhamns situa-
tion efter nedläggningar av många stora arbetsplatser. 
Man tog nya tag och reste sig via en tydlig målbild. Allt 
gick inte enkelt, men via tydliga visioner och strategier 
förändrades synen på, och möjligheterna för, ungdo-
marna att stanna på hemorten och vara med om att skapa 
en ny positiv framtid för både unga och gamla där.

För mig var boken en aha-upplevelse. Jag fick gå tillbaka, 
läsa om och tänka ett varv till innan jag kunde placera in 
de nya insikterna i mina tankar och åsikter. Men så skall 
väl en riktigt bra bok vara. Jag kan varmt rekommendera 
boken till alla som undrar vad man skall kunna göra för att 
få ungdomen att stanna kvar och trivas på landsbygdens 
orter och småstäder.

Boken ”Vem bygger landet?”  
är utgiven på Gidlunds förlag 
och Peter Möller är bokens  
redaktör.  
Jag betalade 184 kronor och  
då fick jag den hem i post- 
lådan på två dagar.
Inge Larsson
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Helen Fahlin
Korsbacksvägen 17
737 91 Fagersta
070-576 49 60
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Kassör 
Nils-Gunnar Nilsson
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Sekreterare  
Regina Da Ré       
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U-Svängen  
Inge Larsson    
Kvarnängsvägen 10
730 61 Virsbo
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!


