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Leader Bergslagen kommer, av allt att döma, 
att fortsätta leva! Trots Jordbruksverkets be-
sked att hela Bergslagen blir utan utveck-
lingspengar från landsbygdsprogrammet. 
Tillsammans med grannområdet i väster, 
Leader Värmlands BergsLAG, förs nu dis-
kussioner med kommuner, länsstyrelser och 
regioner för att få till en lösning och en bud-
get att arbeta med.

– Det blir ”Leader på riktigt”, säger 
Barbro Fischerström, verksamhetsledare i 
Bergslagen. Det är självklart en stor utma-
ning att kasta sig ut utan den trygghet som 
finns inom landsbygdsprogrammet, men 
eftersom alla 15 berörda kommuner i de 
fyra länsdelarna Värmland, Västmanland, 
Örebro län och Dalarna är tillfrågade och 
har ställt sig positiva till en fortsättning i nå-
gon form så vill vi definitivt ge det en chans.

I skrivande stund är det inget av de 48 
Leaderområdena i landet som fått klartecken 
från Jordbruksverket att starta sin verksam-
het. Däremot har Sommenbygd, ett av de 
områden som blivit utan Leaderpengar, 
kommit igång och beviljar projektstöd. 

 Bergslagen hoppas nu bli det andra områ-
det att starta verksamhet. Faller allt på plats 

borde verksamhet kunna starta under våren 
2016.

Leader Bergslagen och Leader Värmlands 
BergsLAG arbetar nu tillsammans med 
ett tänkt upplägg som involverar 15 kom-
muner, fyra länsstyrelser och tre regioner. 
Dessutom ska även Tillväxtverket och de 
båda strukturfonderna uppvaktas till att satsa 
på Bergslagen.

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 är då detta, mitt tredje nummer av 
U-svängen klart och utgivet. Det har varit 
roligt och intressant att få göra tidningen. 
Man får träffa många landsbygdsentusiaster 
som kämpar för att den västmanländska 
landsbygden skall överleva och utvecklas.

I övrigt så har jag fått erbjudande att leda ett 
integrationsprojekt i Surahammars kommun. 
Det är smickrande bara att få frågan och jag 
kommer med största sannolikhet att anta 
utmaningen eftersom de frågorna ligger mig 
varmt om hjärtat. Jag har en hel del idéer 
om vad man kan göra. Återkommer med 
rapport om hur det går i nästa nummer av 
U-svängen.

I nästa nummer tänkte jag också att vi bland 
annat skall titta lite på landsbygdsturism. 
Har du något intressant att berätta eller 
några synpunkter i den frågan så blir jag  
jätteglad. Mina kontaktuppgifter hittar du på 
sista sidan.

Trots att novembermörkret ligger tungt över 
våra nejder så ser jag fram emot en ljus jul 
med lagom mycket snö och några få minus-
grader. 

Till sist önskar 
jag er alla en 
Riktigt God Jul 
och ett Gott 
Nytt År

Inge Larsson

Efter en höst och förvinter som varit av det 
lite ovanligare slaget, då vi hittills bara haft 
ett litet snöfall här i Fagersta 19 november 
så det syntes att det var vitt i luften så är vi 
snart framme i december. En månad full av 
förväntan, förberedelser och planering inför 
alla helger som står för dörren. Julmarkna-
derna pågår i hela länet och julborden dukas 
fram.
 
Kom ihåg att det börjar bli dags att söka till 
”Årets Lokala Utvecklingsgrupp”. Förra året 
var det Himmeta-Bro som utsågs till vinnare 
och i år kanske det blir din förening. En 
inbjudan kommer att skickas ut till alla våra 
medlemsföreningar att delta. Ingen särskild 
ansökningsblankett behövs.
 
Länsbygderådet i Västmanland har påbör-
jat arbetet med att kontakta föreningarna 

för att planera in möten där vi diskuterar 
kring landsbygdsfrågor. Ni ges också tid till 
att berätta om just er förening och möjlig-
het att ge era synpunkter på vad ni tycker är 
angeläget att vi i länsbygderådet tar upp och 
arbetar med för frågor.

Med önskan om en riktigt  
God Jul och Ett Gott Nytt År

Helen Fahlin
Ordförande

Ordföranden har ordet

”Leader på riktigt”  
i Bergslagen

KALENDARIUM 
December

1–24  Sveriges största Adventskalender!
 Varje dag öppnas en lucka någon- 
 stans i Ransta.
 Samling varje dag vid Ransta   
 Nästa Bygdegård
 Mån–fre 17.30–19.30
 Lör–sön 15.30–17.30
 Julafton 09.00–11.00
Mer info:  
www.bygdegardarna.se/ranstanasta

Här kan alla våra föreningar annonsera  
sina aktiviteter.
Sänd uppgifter: virsboinge@telia.com
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Julmarknader
Så här inför julen har alla som gillar marknader högtidsstunder. Man hittar julmarknader 

 i så när varje stad och by och det mesta som behövs inför julen finns att köpa. Julskinkor rökt lax, ostar, bröd,  
lutfisk, juldekorationer, fågelkärvar och julklappar och allt annat verkar finnas på julmarknaderna. 

U-svängen hann bara med tre julmarknader innan tidningen skulle gå i tryck.  
Vi besökte Färna, Åvestbo och Ramnäs i nämnd ordning. 

Fo
to

: I
ng

e 
La

rs
so

n

FÄRNA var först ut med sin marknad som varade i hela tre dagar. 
Vi åkte dit vid öppningsdags andra dagen och trodde att det skulle 
vara lugnt då. Parkeringsplatserna var redan då nästan slut. Det var 
hysteriskt mycket folk som i lugnt och sakta mas passerade utomhus-

stånden. Inomhus var det nästan omöjligt att ta sig fram. Men folk såg 
ut att trivas och må bra. Vi tog en nödutgång och lämnade marknaden 
imponerade av folks tålamod och med en försmak av den kommande 
julruschen.

ÅVESTBO Alla julmarknader har mycket gemensamt men ofta något 
alldeles eget. I Åvestbo fick man åka traktorvagn från parkeringen vilket 
uppskattades av såväl äldre som barnfamiljer.  I bystugan serverades 
risgrynsgröt med skinkmacka till tonerna från en orkester som spelade  
välbekanta jullåtar. En liten traktor med vagn skjutsade barnen till Tom-
tebo som låg en bit in i skogen. Här fick barnen lämna sin önskelista. De  
fick en godispåse av tomten som råkade vara hemma just den här dagen. 
Det var Åvestbos tre specialiteter.  Förutom dessa trivselhöjare så var 
Åvestbo julmarknad traditionellt mysig och lagom stor. Under dagen 
besöktes marknaden av omkring tusentalet personer.

RAMNÄS I Ramnäs började julmarknaden klockan 13. Solen sken men 
det hade hunnit bli ordentligt gråkallt. Kanske var det det som gjorde att 
det var ganska folktomt ute bland marknadsstånden när vi var på besök. 
Marknaden låg i direkt anslutning till Hantverksbyn där hantverkarna 
hade öppet hus med skinnverkstad, smed och keramiker i aktion. Nere i 
bagarstugan var tunnbrödsbaket i full gång och brödet fick en strykande 
åtgång och i hembygdsgården Söderhammar hade hembygdsföreningen 
bullat upp för kakfrossa. Till kaffet fanns ett tjugotal olika sorters kakor. Det 
var bara att ta för sig allt efter hur mycket man önskade och orkade.
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Landsbygdsprogrammets  
möjligheter

Det nya Landsbygdsprogrammet har nu  
kommit. Programmets nya företagsstöd och 
projektstöd är till för att utveckla landsbygden 
till en attraktiv och levande bygd. Mycket i 
programmet handlar om utveckling av jord-
bruk men det finns också stöd som heter  
service, infrastruktur och attraktiv landsbygd 
som kan komma väl till pass för bygderörel-
sen. Gå in och kolla under det avsnittet.

Som exempel på vad som är möjligt att söka 
bidrag för anges bland annat investeringar i 
samlingslokaler av olika slag, investeringar i 
rekreation och turism, bevarande eller utveck-
ling av natur- och kulturmiljöer som till exem-
pel hembygdsgårdar. Detta är några exempel 
som jag tycker skulle kunna passa bra inom 
bygderörelsen men det finns flera alternativ. 

Ni som är intresserade kan läsa mer på:  
www.lansstyrelsen.se/vastmanland  
eller tala med: 
Helen Johansson, tel 010-224 93 87 eller 
Indi Persson, tel 010-224 93 30

Landsbygdsprogrammets nya företagsstöd och projektstöd är till för att 

utveckla landsbygden till en attraktiv och levande bygd. För det krävs lön-

samma företag, bra infrastruktur och kreativa människor. Här kan du läsa 

om vilka stöd som finns att söka.  

Förädling
Kontaktperson: Yngve Lilljegren, 010-224 93 07

Det finns två olika förädlingsstöd: 

• Förädling av närproducerade jordbruksprodukter för en lokal marknad

• Förädling av jordbruksprodukter oberoende av ursprung och var de 

säljs. Detta stöd ska bidra till ökad sysselsättning på landsbygden. 

Förädlingsstöden utgår till nya maskiner och ny-, till- eller ombyggnad av 

lokaler för förädling av jordbruksprodukter. 

Stöd inom jordbruk och trädgård

Kontaktperson: Yngve Lilljegren, 010-224 93 07

Startstöd
För att kunna söka startstöd ska du:

• Starta ett jordbruks- eller trädgårdsföretag för första gången.

• Söka startstöd innan du fyller 40 år.

• Ha utbildning motsvarande naturbruksgymnasium.

• Söka startstöd inom ett halvår från det att du startade företaget.

Investeringsstöd

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft lämnar vi till investeringar i:

• Ny-, till- och ombyggnad av djurstall.

• Ny-, till- och ombyggnad av växthus och tunnelväxthus.

• Ny-, till- och ombyggnad för torkning och lagring av skörd, dock inte 

halmlager.

• Dränering, om åtgärden överensstämmer med Vattendirektivet.

• Inköp och plantering av träd och buskar för odling av frukt och bär, 

samt stängsel för skydd av odlingen.

• Nya stängsel för hållande av hjort och annat vilt.

• Ny utrustning för biodling

• Strukturkalkning

Stöd inom Landsbygdsprogrammet
Regionala prioriteringar
Om du hittar ett intressant stöd är det viktigt att du 

läser om stödet i den regionala handlingsplanen för 

Landsbygdsprogrammet. Där står mer om priorite-

ringar och hur ansökningar väljs ut. Handlings- 

planen hittar du på lansstyrelsen.se/vastmanland.

Hur söker jag stöd?
Du ansöker om stöd via e-tjänsten Mina sidor på 

Jordbruksverkets webbplats. Där hittar du också 

information om hur du söker stöden och en film 

som visar ett exempel på hur en ansökan fylls i.

Kurser och rådgivning

Du som landsbygdsföretagare kan inte längre söka 

stöd för din egen fortbildning. Du kan däremot ta 

del av den rådgivning och de kurser som samordnas 

av Länsstyrelsen. Vi kommer att upphandla och 

göra fortbildning i egen regi. 

HARAKERS  
UNGDOMSGRUPP
Vi måste få flera ungdomar på landsbyg-
den att intressera sig för framtidsfrågorna på 
den egna hemorten. Alla är överens om att det 
är en av landsbygdens viktigaste frågor. Men 
hur gör man? Det är en fråga som nästan alla 
föreningar brottas med.

Vi fick vetskap om att man i Haraker Byg-
degårdsförening tillsammans med Harakers 
Hembygdsförening hade lyckats bra med att 
engagera bygdens ungdomar. Därför inbjöd vi 
alla länets kommuners tjänstemän inom Ung-
dom & Fritid till en träff i Harakers Bygde-
gård. Ingen kom. Några tackade nej och några 
bara uteblev. Nu undrar man om intresset är 
så lågt i kommunerna eller om vi misslyckats i 
vår marknadsföring? När vi utvärderat frågan 
går vi vidare med en ny inbjudan. Ungdoms-
frågan är för viktig för att bara släppa.

Vi i styrelsen åkte då själva till Haraker 
utanför Skultuna och träffade representanter 
för bygdegården och hembygdsföreningen 
som berättade om föreningarnas verksamhet. 
Samarbetet är föredömligt bra. I princip kan 
man säga att Bygdegården sköter allt som har 
med gården att göra och hembygdsförening 

sköter den programverksamhet som bedrivs 
i och omkring bygdegården, men man arbe-
tar mycket över gränserna och hjälps åt med 
det mesta. Till bygdegården hör en bagar-
stuga och hembygdsföreningen har ett hus 
innehållande komplett gammal handelsbod, 
snickarbod, mangelbod, skomakeri och en 
klädsamling. Vilka skatter som gömmer sig på 
landsbygden.

Föreningarnas ungdomsgrupp fanns 
också med vid träffen och berättade om sin 
verksamhet. De är ett tiotal ungdomar som 
träffas en gång i veckan och har ett eget rum 
i bygdegården där de får styra och ställa efter 
eget önskemål. De fikar, lagar mat och bakar 
eller bara ses och trivs utan något speciella 
krav på verksamhet. Ungdomarna ställer ock-
så upp och arbetar inför och vid föreningar-
nas större publika arrangemang. 
Det är också ungdomarna som byggt för-
eningens facebook- och hemsida och håller 
dessa uppdaterade.  

Inge Larsson 

Det är ungdomarna som byggt föreningens facebook- och hemsida, www.haraker.se.
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En ny stor folkvandringstid
Det ligger nära till hands att man säger sig 
förstå deras förtvivlan, men det gör man 
inte. Deras hemska upplevelser är så trau-
matiska att det tyvärr kommer att förbli 
deras egna. Vi som lever ett vanligt svens-
sonliv med trygga livsvillkor kan tyvärr 
inte påverka de stora problemen speciellt 
mycket. Frågor som livsfarliga båtfärder 
över Medelhavet, stängda gränser, kvote-
ringar och en del europeiska länders ovilja 

att ta emot flyktingar måste skötas av de 
stora beslutsfattarna.

Lokalt engagemang viktigt
Vad vi däremot kan påverka på ett avgö-
rande sätt är det inhemska integrations-
arbetet. Här finns det möjligheter för oss 
på landsbygden att på ett ansvars- och 
betydelsefullt sätt ta emot de nyanlända.
Det behöver inte vara stora integrations-
projekt. Det kan lika gärna vara fikakväl-
lar där man träffas bara för att man tycker 
det är viktigt och lärorikt. Man säger att 
Rom inte byggdes på en dag. Men låt oss 
nu tillsammans lägga första stenen för 
ett gediget integrerat samlevnadsbygge på 
den västmanländska landsbygden.

Vi prioriterar integration
Integrationen var också ett av de prio-
riterade ämnen vi diskuterade på Läns-
bygderådets planeringsmöte i augusti. 

Vad skulle vi kunna bidra med? Det är 
inte lätt att hitta något som är allmängil-
tigt och inkluderar hela vårt län. Vi kom 
fram till att vi på något sätt vill hitta olika 
modeller som kan passa för olika orter. 
Vi enades också om att ett bra integra-
tionsarbete gynnar både invandrare och 
landsbygd. Att skapa möjlighet för de ny-
anlända och ortsbefolkningen att träffas 
och staka ut en gemensam framtid måste 
vara en av de mest primära åtgärderna 
för en lyckad integration på lokal nivå. 
Länsbygderådet kommer att följa upp och 
positivt driva på utvecklingsalternativ i 
integrationsfrågan. Det gäller att se möj-
ligheterna och inse att de nyanlända kan 
bli en utvecklingsfaktor för landsbygden. 
De kommer med nya erfarenheter, nya 
kunskaper och med en vilja att vara med 
och bygga sig en ny och trygg framtid. 
Det skall vi utnyttja. 
Inge Larsson

INTEGRATION

HARAKERS  
UNGDOMSGRUPP

De flyktströmmar som i dag rör sig 
runt om i världen är en ny stor folk-
vandring. Det är folk som är på flykt 
undan krig, förföljelser och svält. 
Människor som helt oförskyllt hamnat 
i situationer som drivit dem bort från 
allt som tidigare utgjort deras trygg-
het och identitet.
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Lokal matproduktion och lokalt odlat har blivit  
alltmer diskuterat och populärt bland konsumen-
terna. För att få veta lite mera insikt om detta så 
besökte U-svängen Wernergårdens mejeri i Kar-
benning en mörk och regnig novemberfredag. Vi 
passerade Karbennings station och efter några 
hundra meter hittade vi skylten som talade om 
att här finns mejeriet. Mejeriets ostbutik ligger i 
en oansenlig röd byggnad inne på gården. Men oj 
vilken överraskning som mötte oss innanför dör-
ren. Här fanns det ostar av alla de slag och former. 
Alla tillverkade i det egna ysteriet.

Vid vårt besök togs vi emot av ägarna Birgit 
och Bengt Werner som glatt och sakkunnigt 
berättade för oss om företaget och deras os-

tar. Besöket började med en kort promenad 
bort till de tio fjällkorna som var grunden 
till deras ostproduktion då de för tio år se-
dan startade mejeriet hemma på Bengts 
föräldragård. Då fanns det får på gården. 
Varför startade ni inte med fårost frågar vi.  
– Birgit tycker så mycket om kor, svarade 
Bengt. Birgit ler och nickar instämmande.

SUCCÉSTART MEN …
När vi startade fick våra ostar ett enormt 
positivt mottagande. Vi jobbade nästan 
dygnet runt med mjölkning, ystning och 
försäljning och med allt som hör till detta. 
Det var roligt men blev efter några år alltför 
slitsamt. Birgit blev allvarligt sjuk och ham-
nade på sjukhus. Makarna övervägde då att 
lägga ner osttillverkningen. Men som tur 
var hittade de en annan lösning. Man lade 
ner mjölkningen och började köpa mjölk 
från intilliggande gårdar. Nu är deras vackra 
fjällkor bara en uppskattad turistattraktion 
där de går utanför den nya serveringens 
fönster. När Bengt går ut och visslar på kor-
na så kommer de ända fram till serveringens 
fönster och hälsar på gästerna.

LÄCKERHETER MED LOKALA NAMN
Ostarna då? Man tillverkar ett 20-tal olika 
sorters ostar och man har alltid minst tio 
av dem i butiken. Andra ligger i lagret för 

att mogna. Sortimentet omfattar ostar med 
namn som Snövit, Gullan, Svartåost, Hög-
fors, Bergslags blå och en för året alldeles 
ny historisk ost som tagits fram i samarbete 
med forskaren Martin Ragnar. Han har bl a  
forskat på historiska ostar och har ägnat en 
hel del tid åt att skaffa sig vetskap om en 
ost som i forna dagar funnits i Stockumla i 
Dingtuna socken.
Tillsammans med honom har nu Birgit 
arbetat med att ta fram och återskapa den 
gamla Stockumlaosten som nu är klar och 
har blivit mejeriets jubileumsost i år då man 
firar sitt tioårsjubileum.

MER ÄN OSTBUTIK
Efter det att man för ett par år sedan byggde 
till en servering vid ostbutiken så har sorti-
mentet utökats med underbara hembakade 
läckerheter till kaffet. I serveringen tar man 
även emot busslaster, ordnar informations-
träffar och ostprovningar. På sommaren och 
nu inför julen kan vi ha nästan hysteriskt 
mycket att göra säger makarna Werner som 
just nu förbereder sig för julmarknader och 
packning av ostkorgar och ostpresenter. Åk 
till Wernergården. Det är inte bara ett me-
jeri. Det är ett besöksmål med stort upple-
velsevärde.

Inge Larsson

LOKAL MAT ALLTMER POPULÄR!
När Bengt Werner går ut och visslar på korna så kommer de ända fram till serveringens fönster och hälsar på gästerna.
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Vad passar väl bättre så här till jul än att presen-
tera domherren i Naturrutan. 

DOMHERRE
Alla känner väl till den rödbröstade hanen. Om inte 
annat så har man väl sett honom sittande i snötyng-
da träd på ett julkort. Honan med sin gråbruna dräkt 
och sin svarta hjässa är kanske lite mindre känd. 

De svenska domherrarna stannar till allra största 
delen kvar i landet under vintern men en del flyttar 
 

undan kyla och födobrist ner till Sydsverige eller 
som längst till Centraleuropa.  

Domherren är en trogen besökare vid fågelbord där 
solrosfrön serveras. Själv hade jag trettiosex dom-
herrar vid mitt fågelbord en snöig dag 2012. Och det 
är just snöiga dagar som man ser dem mest. I den 
gamla bondepraktikan påstod man att om domher-
ren kom fram så skulle det bli snö. På sommaren ser 
man inte många domherrar. Då flyttar nästan alla ut 
i barrskogen där de ofta häckar i en tät granbuske.

Domherrens lite vemodiga lockvissling ”djuh” är 
något man ganska ofta hör från rastande fåglar.
 

På senare år har det under vintrarna börjat dyka upp 
domherrar med lite djupare röst. Dessa kommer 
med största sannolikhet från öst. Alla domherrar i 
Uralbergen har just den dialekten. 
                 

NATURRUTAN

10 000 KR 
TILL ERT BYALAG?
Årets lokala utvecklingsgrupp 2016!
Med början förra året utser Länsbygderådet  årligen 
”Årets lokala grupp i Västmanlands län”. Alla grupper 
som är medlemmar i Länsbygderådet kan söka.  Den 
grupp som utses får förutom äran ett penningpris på 
10 000 kronor. Länsbygderådets styrelse utgör jury och 
beslutet kan inte överklagas. 

Hur söker man?
Ansökningen är enkel och informell. Skriv gruppens 
namn och berätta vad ni gjort och hur ni arbetar. Juryn 
tar ingen hänsyn till hur ansökningen är formulerad. 
Det är vad som uträttats som ligger till grund för juryns 
beslut. Det räcker med att juryn blir lite extra nyfiken 
på er grupps verksamhet så kommer de att ta kontakt 
med er. Även om det inte påverkar besluten så är vi 
ändå nyfikna på era framtidsplaner.  Underteckna 
ansökan och ange kontaktmöjligheter.

Senaste ansökningsdag är 1 februari 2016.  
Ansökningarna tas emot av vår sekreterare :
Regina Da Ré
E-post: gina-julla@live.se  
eller vanligt brev på adressen: 
Diktäppevägen 3, 
734 36 Hallstahammar

Årets grupp kommer sedan att koras vid en festlighet i 
mars nästa år.
 

  Inge Larsson
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I vårt län har det tidigare funnits tre Leaderområden som haft möjlighet att 
bevilja medel till utvecklingsprojekt inom länets landsbygd. I dag finns det  
bara två sådana områden kvar, Leader Mälardalen och Leader Nedre Dalälven. 

Leader Mälardalen omfattar kommunerna Arboga, Köping och Hallstaham-
mar samt landsbygden i Västerås kommun i länet. 
I Nedre Dalälvsområdet är det bara Sala kommun som ingår från Västman-
lands län. 

Trots att den här perioden omfattar åren 2014–2020 så är det i skrivande 
stund ännu inte något av de 48 prioriterade områdena som fått Jordbruks-
verkets tillstånd att starta sin verksamhet. Det senaste är att man siktar på att 
försöka komma igång i början på året. Båda områdena kommer att arbeta  
med projekt i Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden. 

LEADER MÄLARDALEN 

Har en budget på 48 miljoner som man  
skall fördela inom insatsområden:   
1. Social inkludering  
2. Lokal utveckling  
3. Företagande och innovation                                                                                                                                       
4. Klimat, energi och miljö

Om ni har en projektidé får ni gärna redan 
nu ta kontakt med verksamhetsledarna:
Mia Lundqvist
E-post: mia@leadervastramalardalen.se
Lotta Heimersson
E-post: charlotta.heimersson@enkoping.se

LEADER NEDRE DALÄLVEN  

Medel att fördela ca. 50 miljoner plus  
7 miljoner i Havs och Fiskefonden  
(tillsammans med Gästrikland).
Insatsområdena är: 
1. Attraktivitet
2. Hållbara jobb
3. Livskraftiga verksamheter

Verksamhetsledare:  
Kia Olofsdotter
E-post: kia@nedredalalven.se 



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

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

Länsbygderådets styrelse 2015

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!


