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Som minnesgoda läsare av 
U-Svängen vet från tidigare reporta-
ge, grundades Teatermaskinen av brö-
derna Hannes och Anders, efter att 
de vänt åter från utbildning till skåde-
spelare i Stockholm. De jobbade med 
teaterverksamhet i Riddarhyttan och 
grannorter samt på turnéer, innan de 
köpte in en nedlagd skola mitt i sko-
gen vid Riddarhyttan i slutet av 1990-
talet och där verkligen har skapat en 
jättemaskin, som till och med slukat 
hela det gamla skolhuset. Runt det 
röda huset, vars rum och kök också är 
i användning, har ytor för dans, teater 
och utbildning vuxit upp inuti det 
enorma skalet. 

Anders vill noga inpränta, att det 
inte är han, utan hela Teatermaskinen, 
som vunnit. Han njuter av att priset 
kommit som en bekräftelse på att 
deras stora slit med byggnation och 
skapande verksamhet under de senas-
te åren nu blivit  uppmärksammat. 

– Vi har många kontakter med 
andra länders verksamheter och stän-
diga besök utifrån. Besökarna bru-
kar kommentera om hur de aldrig 
kunnat göra något liknande, men vi 
tänker inte så! Eftersom det oväntade 
är resultatet av hela Teatermaskinens 
arbete, blir det inte omöjligt, säger 
han.

Priset som Årets Västmanlänning  
har också förtjänats genom t ex 
ständiga genomföranden av histo-
risk och politisk teater under som-
martid, med publiken på marsch 
från spelplats till spelplats under en 
hel dag. Eller som nu senast, med 
genomförandet av en klimatkonfe-
rens med diskussioner, debatter och 
work shops som hade tyngdpunk-
ten i miljöfrågan. Medarrangörer var 
då Naturskyddsföreningen, Agenda 
21, kommunen i Skinnskatteberg, 
Svenska Kyrkan, ABF och Leader 
Bergslagen. Betydande insatser för 
utbildning och träning av dansare 
och skådespelare sker med besökan-
de och lokala deltagare. Konstnärer 
från övriga Europa finner ständigt 
inspiration i miljön runt och inom 
Teatermaskinen i Riddarhyttan, så 
utöver priset är det nog nödvändigt 
att utbrista i:

Teatermaskinen 
korades till Årets Västmanlänning

Ordföranden  
har ordet

Det är skönt att den gråa och våta hösten nu 
avslutas med julfirande och att få se fram mot 
ett nytt år. Mitt första ordförandeår hos HSSL/
Länsbygderådet i Västmanland har varit både 
jobbigt och roligt. Det är många kontakter som 
ska knytas och rutiner som skall inrättas för en 
ny ordförande. Men under tiden möter jag så 
många människor med vilja till att arbeta för oss 
utanför tätorterna, att satsa tid och ideellt arbete 
för vårt gemensamma bästa. Underbart!

Ett stort tack till styrelsen, som aldrig tvekar att 
ställa upp, denna grupp av människor med stor 
erfarenhet av livet och olika delar av samhället. 
En flödande källa att ösa ur för en ordförande och 
för alla er där ute i kommunerna i Västmanland!

Jag hoppas att vi alla får en helg-paus i varda-
gen, som ger oss styrka att jobba hela 2014 med 
och för varandra. Jag och styrelsen med mig vän-
tar på att höra från er redan i början av året.

Ett gott slut på 2013 och  
ett riktigt Gott Nytt 2014 önskar jag alla!

Helen Fahlin
Ordförande
HSSL/Länsbygderådet i 
Västmanland

En glad och överraskad Anders Olsson, ambassadör från kulturreservatet 

Teatermaskinen, Riddarhyttan, fick härom dagen ta emot tecknen på att 

Teatermaskinen utsetts till Årets Västmanlänning. Ett diplom och en vacker 

mistel av silver, skapad av Anna Fridell på Vallby Silversmide, var de tecken 

på värdigheten, som överräcktes av tidningschefen för VLT, Thelma Kimsjö, 

inför övriga nominerade och publik på Västerås Teater.

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.

Grattis till utmärkelsen
 Årets Västmanlänning, Teatermaskinen!
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I slutet av november höll Åvestbo Byalag sin traditionella jul-
marknad på gården intill Åvestbogården.
Glada arrangörer rapporterar många hundra besökare, en lätt 
snöpudrad mark och julstämning i allmänhet. Byalaget kan se 
tillbaka på ett lyckat arrangemang och lägga ännu ett genomfört 
projekt till handlingarna, tack vare initiativ, intresse och samar-
bete i föreningen.

Med bilderna här intill skickar de en varm julhälsning till 
alla bygdeföreningar och hembygdsföreningar i resten av 
Västmanland.

Julmarknaden i ÅvestboSTOR UPPSLUTNING PÅ
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Länsbygderådet utgör språkrör för de 
föreningar som arbetar för utveckling 
av hembygden i Västmanland. Rådet är 
likaså representant för den rikstäckande 
organisationen Hela Sverige ska leva i 
vårt län. Uppdraget är att uppmuntra, 
stötta samt visa på vägar för olika för-
eningar och grupperingar som vill för-
bättra möjligheterna att bo och verka på 
landsbygden, detta viktiga arbete, som 
aldrig får upphöra. Detta sker genom  
information, kurser och träffar över länet. 
Vi ger också ut tidningen U-Svängen 
fyra gånger per år, med avsikten att 
skildra verksamheten här i länet.

Här intill kommer namnet på alla fören-
ingar i Västmanland, som finns registre-
rade i vårt adressregister för utskick av 
U-Svängen. Den förening som anmäler 
sig till medlemskap i Länsbygderådet 
– och därmed i Hela Sverige ska leva – 
kommer att få del av all vår verksamhet 
och därtill möjlighet att berätta om sin 
egen verksamhet i vår tidning.

Anmäl din förening alldeles omgående, 
helt enkelt genom att fylla i blanketten, 
och posta den till Länsbygderådet, mer 
behöver inte göras. Och det bästa av allt 
– medlemskapet är GRATIS!

VIKTIGT 
UPPROP TILL 
ALLA SOM 
ARBETAR FÖR 
HEMBYGDEN I 
VÄSTMANLAND

Blankett för anmälan till medlemskap/för ändring av adressuppgifter
i Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet i Västmanland.

Anmälan innebär också att föreningen får en försäkring genom Hela Sverige ska leva.
Anmälan och försäkring är kostnadsfria.

JA, vi vill att vår förening ska bli medlem i Hela Sverige ska leva, genom Länsbygderådet i Västmanland.

Föreningens namn: 

Postadress: 

E-post:

Telefon:

Ordförande eller kontaktperson:

Vi vill anmäla ny adress/ny ordförande för vår förening

Föreningens namn:

Ny adress:

Ny ordförande:

E-post:

Telefon:

Ort och datum: 

Undertecknas av ordförande :

Klipp ut och posta i kuvert till: Ing-Britt Klang, Åsgatan 4 B, 724 63 Västerås 
Löfte: Nästa gång vi ses, får din förening tillbaka ett kuvert och ett porto!
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Föreningar verksamma i Västmanland  
för utveckling av hembygden:

Allmänningbo Bygdeförening • Badelunda Hembygdsförening • Barkarö Sockengille •  
Barnens Kulturfestival • Bastmora Byalag • Björksta Hembygdsförening • Broddby  
Bygdegårdsförening • Bro-Malma Hembygdsförening • Bygdeföreningen Tärnan och
Tärna Socknar ek. förening • Bysala Hembygdsförening • Dingtuna Hembygdsförening •
Dingtuna-Lillhärad Sockengille • Engelsbergs-Norbergs Järnväg • Engsö Hembygds- och
Intresseförening • Baggbrobygdens Byalag • Fagersta-Västanfors Hembygds- och Forn-
minnesförening • Fläckebo Hembygdsförening • Framtid för Virsbo • Framtid Medåker • 
Färnbo Byalag • Färnbo Scoutkår • Föreningen Barnens Kulturfestival • Föreningen Björk- 
sta Bygdegård • Föreningen Möklintagården • Föreningsalliansen • Grällsta Bygdegårds- 
förening • Gullvalla Bygdegårdsförening • Gussjö Byalag • Götlunda Hembygdsförening •  
Götlunda Sockenförening • Harakers Bygdekommitté • Harakers Hembygdsförening •  
Hedåkerslokalen • Hembygdsföreningen Munktorps Sockengille • Engelsbergsbygdens 
Intresseförening • Himmeta Bygderåd • Himmeta Bygdegårdsförening • Hjälmare Kanals 
Vänner • Hubbo Hembygdsförening • Hökmora Bygdegårdsförening • Irsta Hembygds- 
förening • Isätra Byalag • Jugansbo Bygdegårdsförening • Jäders Bruks Vänner • Kalklin- 
banans Vänner • Karbenningsbygdens Hembygdsförening • Karmansbo Bruksmiljö • Kila 
Bygderåd • Kila Hembygdsförening • Kulturföreningen Kolningsbergs Vänner • Kolsva-
ortens Hembygdsförening • Kulturföreningen Kilbolokalen • Kulturgruvan • Kumla 
Fritidsförening • Kumla Hembygdsförening • Kung Karls Bygdegårdsförening • Kungs-
Barkaröbygdens Intresseförening • Kungsåra Bygdegårdsförening • Kvarnsjövägens Sam-
fällighetsförening • Kärrbo Hembygdsförening • Kärrbäcks Byalag • Lindsjö Badförening •  
LRF • Lundby Hembygdsförening • Lungerbygdens Ek. förening • Karbenningsbygdens  
Intresseförening • Medåkers Bygdegårdsförening • Medåkers Hembygdsförening • Mö-
klinta Bio • Möklinta Hembygdsförening • Norbergs Trivselförening • Möklintaprojektet • 
Norrby Bygdegårdsförening • Norrbäcks Byalag • Nävekärrets Bygdegårdsförening • Odens-
vi Hembygdsförening • Olsbenningsbygdens Byalag • Ransta Nästa • Ranstaby Fritids- 
förening • Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening • Romfartuna Hembygds-
förening • Rosshyttans Byaråd • Rytterne Hembygdsförening • Sala Hembygds- och 
Fornminnesförening • Sevalla Bygdegårdsförening • Sevalla Hembygdsförening • Skerike 
Hembygdsförening • Skinnskattebergs Hembygdsförening • Skultuna Hembygdsförening  • 
Stiftelsen Kohlswa Kulturbyggnader • Stjärnviks Bygdegårdsförening • Stora Kylsbo Bya-
lag • Strömsholms Kanals Historiska Förening • Svedvi Bergs Hembygdsförening • Sätra 
Brunns Vänförening • Säterbo Hembygdsförening • Ta-sig-för-samma Kungsör • Tillberga 
Hembygdsförening • Tillberga Kommittén • Tillväxtgruppen i Norra Västmanland • Torpa 
Bygdegårdsförening • Tortuna Bygdegårdsförening • Tortuna Hembygdsförening • Turist-
föreningen Kulturbygd i Samverkan • Tyringe Bygdekommitté • Viggsjöns Intresseförening  
•  Vretarna Byalag • Västanfors Intresseförening • Västerfärnebo Hembygdsförening •  
Västerfärnebo Norra Bygderåd • Västervåla Hembygdsförening • Västerås Hembygds- 
förening • Västra Skedvi Hembygdsförening • Teatermaskinen • Åvestbo Byalag 
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Arjeplog har utsetts till Årets kommun 
2013 av Riksorganisationen Hela Sverige 
ska levas utmärkelsekommitté. Motivering-
en till utmärkelsen lyder:

Arjeplogs kommun har en väl utvecklad stra-
tegi för lokal utveckling och en intensiv och 
kontinuerlig kommunikation med både sina 
byar och det omgivande samhället. Kom-
munen stödjer aktivt den lokala servicen i ett 
nära samarbete med de lokala grupperna och 
uppmuntrar unga att samverka med de vux-
na för bygdens utveckling. Arjeplog är idag ett 
föredöme för andra kommuner  med en bra 
modell för lokal demokrati.

Arjeplogs kommun har sedan början 
på 2012 arbetat systematiskt med att få in 
ett underifrånperspektiv i kommunsty-
ret. Bland annat har kommunen utvecklat 
strukturer för att kunna föra en kontinuer-
lig dialog med kommuninvånarna. I kom-
munbygderådet samlas representanter för 
byarna och representanter för kommunen, 

på glesbygdsmöten får alla bybor delta, och 
byaföreningarna kan själva kalla kommu-
nens tjänstemän och folkvalda till möten.

Demokratin blir riktigt påtaglig och de 
här plattformarna gör invånarna delaktiga 
på ett helt annat sätt, säger Bo Häggroth, 
landsbygdsutvecklare i Arjeplogs kommun.

Att alla ska nås av kommunens informa-
tion är en viktig del i strategin för en levande 
lokal demokrati. För att se till att alla invå-
nare nås av information används en mängd 
olika kanaler: hemsida och Facebook, sms, 
och nyhetsbrev som delas ut med post eller 
elektroniskt. Dessutom hålls regelbundna 
informationsmöten.

Ungdomar tillägnas en hel del uppmärk-
samhet i kommunens planer och inbjuds 
bland annat att genomföra idéer för roliga 
fritidssysselsättningar och att delta i en skri-
vartävling. I samverkan med byarna utveck-
lar kommunen metoder för att förbättra 
servicen till invånarna, till exempel ett sys-
tem för hemkörning av varor.
• I kommunen har det skapats en lokal ut-
vecklingsanda, man vill något med sin bygd 
– och det är positivt för kommunen. Den 

här utmärkelsen är stor för oss som kom-
mun, och det är stort för Norrbotten – det 
känns bra att vårt arbetssätt lett till det här 
och det stimulerar oss till att anta nya utma-
ningar.
• Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Hela 
Sverige ska leva i Norrbottens län har också 
betytt mycket för Arjeplogs utvecklingsar-
bete och det vi vill lyfta fram, kommenterar 
Bo Häggroth.

I Utmärkelsekommittén finns Anita Brodén, 
riksdagsledamot, Thage G Peterson, f d tal-
man och författare, samt Åke Edin, f d ordfö-
rande i Hela Sverige ska leva. 

Ransbysätters utvecklingsgrupp – Ransby-
sätter-Älgsjöbergs bygdeförening i Sunne 
kommun, Värmland – har utsetts till Årets 
lokala utvecklingsgrupp 2013 med följande 
motivering:

Genom sin utvecklingsgrupp har lilla Rans-
bysätter rest sig, gått i fronten och blivit en in-
spirationskälla för andra bygder. Det idoga och 
nyskapande arbetet har gett inflyttning och livs-
kraft. Med sin hållbara profil, som genomsyrar 
allt byn tar sig för – bland annat en ekologisk 
kvarn och bageri – och den svenska landsbyg-
dens snabbaste fiberbredband har Ransbysätter 
blivit en förebild också internationellt. 

I tjugo år har Ranbysätters invånare arbe-
tat för att hålla sin bygd levande. 1994 drogs 
byns första kulturvecka igång, efter att bya-
laget tagit över ett gammalt skolhus som 
skulle säljas till en privatperson. Idag hålls 
kulturveckan fortfarande en gång om året 

och skolhuset går numera under namnet 
Bygdegården och har blivit en knutpunkt 
i bygden där after work och symöten hålls 
och ett litet gym inretts. 

Byn har också en tydlig hållbar profil 
som går igenom i alla projekt: 30 hushåll av 
32 värms upp med hjälp av bio-, jord- eller 
bergvärme och all mark odlas ekologiskt. 
2004 renoverade invånarna en gammal 
kvarn och började mala sitt eget mjöl – 
självklart ekologiskt – och året efter starta-
des ett bageri som bara använder ekologiska 
råvaror från kvarnen.

Efter att byn engagerat sig i ett samarbete 
med kommunen har Ransbysätter även fått 
ett väl utbyggt bredband – som är det snab-
baste i hela Sveriges landsbygd. 
• Det här är en by med en kultur av hjälp-
samhet och gemenskap. Vi har gjort jätte-
mycket själva – man ska nog inte förvänta 
sig att någon annan gör saker åt en utan det 
handfasta får vi göra själva! säger Lennart 
Svahn, en av de drivande eldsjälarna.
Och byn fortsätter att utvecklas, inte minst 
med hjälp av nyinflyttade från hela Europa 
som startar nya odlingar och arbetar i kvar-

nen och bageriet.
• Det har flyttat hit många från andra län-
der – de är yngre och jobbar på som bara 
den, så visst utvecklas byn. Vi är tio natio-
naliteter här nu! säger Lena Ekmark, kassör 
i bygdeföreningen.

Ransbysätter kommer även att tilldelas 
PostNords pris under Landsbygdsriksdagen 
i Gävleborg den 14–16 maj 2014.

31 lokala utvecklingsgrupper från Hela 
Sverige som har ansökt om utmärkelsen Årets 
lokala utvecklingsgrupp. I Utmärkelsekom-
mittén finns Anita Brodén, riksdagsledamot, 
Thage G Peterson, f d talman och författare, 
samt Åke Edin, f d ordförande i Hela Sverige 
ska leva. 

ARJEPLOG  

RANSBYSÄTTER 
Sunne kommun

 Årets kommun 2013   PRESSMEDDELANDE 28 NOVEMBER 2013  

Årets lokala utvecklingsgrupp 2013   PRESSMEDDELANDE 28 NOVEMBER 2013  

För mer information, kontakta:
Bo Häggroth, landsbygdsutvecklare, Arjeplog
Tel: 070-115 33 56  
E-post: bo.haggroth@arjeplog.se

Ulf Ottosson (C), kommunpolitiker, Arjeplog
Tel: 070-560 97 41
E-post: ulf.ottosson@arjeplog.se

Ulrik Strömberg, handläggare, Hela Sverige ska leva
Tel: 070-641 44 14
E-post: ulrik.stromberg@helasverige.se

Linn Hjort, kommunikatör, Hela Sverige ska leva
Tel: 070-233 21 07
E-post: linn.hjort@helasverige.se

För mer information, kontakta:
Lennart Svahn, Ransbysätter
Tel:  070-680 56 70, E-post: naturkraft@swipnet.se

Ulrik Strömberg, handläggare, Hela Sverige ska leva
Tel:  070-641 44 14
E-post: ulrik.stromberg@helasverige.se

Linn Hjort, kommunikatör, Hela Sverige ska leva
Tel: 070-233 21 07, E-post: linn.hjort@helasverige.se
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”Det är bra att vi får utbyggd tunnelbana 
och fler bostäder i huvudstaden, men vi bör 
samtidigt öka insatserna för resten av landet. 
Ut med fler myndigheter, bättre vägar, bättre 
järnvägar, infrastruktur. Det är dags att räd-
da Sverige från Stockholm.”

Det skulle kunna vara ett citatur Land, men 
det är kolumnisten Peter Kadhammar i Af-
tonbladet som insett det groteska i att stora 
delar av landsbygden slåss mot förtvinande 
service och infrastruktur samtidigt som re-
geringen presenterar enorma nysatsningar 
i Stockholm - som ändå inte kommer att 
räcka när regionen växer som den gör i dag. 
Alla förlorar på denna utveckling.

Sverige genomgår den snabbaste 
urbaniseringen i EU och det är 
förödande för miljö och tillväxt. 

En rad tunga organisationer, 
bland andra Hela Sverige ska 
leva och Norrlandsförbundet, 
presenterade häromveckan en ny 
strategi. I programmet föreslår bland an-
nat att kommuner och regioner ska få större 
del av vinsterna från gruvor och vattenkraft 
och att Inlandsbanan rustas upp för att ska-
pa en pulsåder för svenska och norska före-
tag. Man vill utveckla de gröna näringarna 
och bygga ut bredband och vägnät. 

DET ÄR KONSTRUKTIVA FÖRSLAG och något som 
politiker och myndigheter borde ägna stort 
intresse. 

Jag tänkte på detta när jag såg rubriker om 
det växande krånglet för de ideella förening-
ar som är så viktiga för landsbygdens vardag. 
Visste ni till exempel att Livsmedelsverket i 
sina föreskrifter kring livsmedelshantering 
menar att en liten förening som säljer varm 
korv på en match är att betrakta som livs-
medelsföretag? (Dagens Nyheter, 16 nov) 

I svarta stunder får jag för mig att makthavare 
är bättre på att lägga ut sådana elaka krokben i 

byalivet än att ta itu med huvudfrågorna. 
Sverige har genom tiderna visat goda prov 

på kraftsamling och nytänkande till gagn för 
bred samhällsnytta. Finansministern Johan 
A Gripenstedt drev igenom en utbyggnad av 
järnvägsnätet i mitten av 1800-talet som fick 
enorm betydelse. Statsråd som Gustav Möl-
ler tog strid mot Fattig-Sveriges usla bostä-
der och skapade sociala skyddsnät. 

DET FINNS EN RAD SKÄL till varför en storsats-
ning på landsbygden i dag är möjlig och 
önskvärd. Nästan varannan tillfrågad i en 
Sifoundersökning skulle kunna tänka sig att 
flytta till landet, bland unga kvinnor var det 

sju av tio! (Corren.se, 19 nov). 
– Det är helt klart ett trendbrott 
i hur vi ser på landsbygden. Men 
än så länge är det mest en vilje-
yttring, hur mycket det betyder i 
praktiken vet vi inte än, säger Ka-

rin Linkhorst, landsbygdsstrateg i 
Linköpings kommun. 

Här är den springande punkten. Viljan 
finns, men den enskildes beslut är naturligt-
vis avhängigt de praktiska möjligheterna. 
Nedlagda skolor, fjärran till polis, glesa buss-
turer och dålig mobiltäckning kan få den 
grönaste gröna vågare att tänka till inför en 
flytt. 

Jag har följt landsbygdsfrågorna i över 20 
år och hittat mycket positivt i projekt och i 
den lokala kreativitet som utvecklas i 5000 
utvecklingsgrupper från norr till söder. Men 
det räcker inte för att rädda Sverige från en 
urbanisering som förskräcker. 

En framgångsrik kraftsamling kräver le-
darskap. Vem av alla våra landsbygdspartier 
(som de numera kallar sig) tar på sig ledar-
tröjan? Kan den lantligt boende Anders 
Borg bli en ny Gripenstedt? 

 

CITAT FRÅN LEDARE SKRIVEN  
I HELAGOTLAND.SE AV  
KENT JOHANSSON, EUROPAPARLAMENTARIKER,
EFTER ATT HAN MEDVERKAT I DEN FÖRSTA 
LANDSBYGDSRIKSDAGEN I EU

 Landsbygdens  
eldsjälar i EU

”När den allra första europeiska landsbygds-
riksdagen anordnades i Bryssel i november 
spelade tusentals svenska eldsjälar en viktig 
huvudroll. Vår svenska landsbygdsrörelse har 
inspirerat lokala grupper och handlingskraftiga 
landsbygdskämpar över hela Europa. Den 
svenska Landsbygdsriksdagen har blivit ett 
mönster för andra länder. ”

”Det är roligt och spännande att den svenska 
eldsjälen går på export. Dessutom kan samar-
betet inom de europeiska landsbygdsnätver-
ken förstärka ett tydligt underifrånperspektiv 
i EU.”

”För mig är den växande europeiska lands-
bygdsrörelsen ett bra exempel på medborgar-
nas Europa, i motsats till staternas Europa. EU 
är 500 miljoner människor, inte bara 28 med-
lemsländer och deras regeringschefer.”

”Lokalt engagemang kräver ett jordnära 
arbetssätt som utgår från vardagliga intressen 
och trillvaratar det stora intresse som finns. 
Vi ska se problem och utmaningar lokalt. 
Samtidigt måste vi inse att inte alla lösningar 
är lokala. Vi måste samarbeta.”

Kom igen – så 
lyfter vi landet!
•• Lands redaktör och reporter TORBJÖRN ÖSTERHOLM  
brinner för landsbygdsfrågor.
Telefon: 08-588 367 39,
E-post: torbjorn.osterholm@lrfmedia.lrf.se

”Låt bli  
de ideella

föreningarna
och tänk  

stort”

Sill  på ordförandens vis  
(Försvinnande god)
 
1 burk matjessill inkl lite spad
2 msk hackad gul lök
1 msk djupfryst dill
2 msk matolja
1 dl krossad tomat
1 dl strösocker
1 msk ättikssprit 12%
½ tsk stött kryddpeppar
 
Allt blandas och är klart att ätas 
direkt, men ger lite kryddigare smak 
om den får dra ett par dagar.
 
LYCKA TILL!



Ordförande
Helen Fahlin
Korsbacksvägen 17
737 91 Fagersta
070-576 49 60
helen.fahlin@hotmail.com

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    
Släntvägen 3 A
739 30 Skinnskatteberg
0222-150 31, 070-285 54 63
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 2013

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!

God Jul& 
Gott Nytt   År!

önskar styrelsen


