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Redaktörens ruta

I det här numret av U-Svängen besöker vi 
Götlunda sockenförening i det sydvästligaste 
hörnet av vårt län. På mittuppslaget hittar du 
resultatet av vårt besök.

Vi har också uppmärksammat läsarna på att 
den västmanländska landsbygden får  mer 
och mer uppmärksamhet för sitt framgångs-
rika utvecklingsarbete. Vi har uppmärk-
sammat att företaget Färna Odlingar fått 
Landsbygdsnätverkets pris Ullbaggen och 
att den ideella föreningen Virsbo Konsthall 
tilldelats Surahammars kommuns kultursti-
pendium för år 2017.

Det är också med glädje jag nu kan konstate-
ra att fler och fler av er ute i byalag och lokala 
utvecklingsgrupper hör av er till U-Svängen 
med frågor och förslag till vad vi borde 
skriva om. Fortsätt med det! Det är ju ni som 
skall vara med och forma verksamheten 
i Länsbygderådet och innehållet i U-Svängen.

Nu när årets sista U-Svängen är klar och ut-
skickad är det bara julklappar och nyårslöften 
kvar av årets måsten. Men jag har bestämt 
mig. Jag hoppar över båda i år. Nu vill jag 
satsa på den gemenskap och det framtids-
hopp som är dessa helgers grundtanke. 

En God Jul &  
ett Gott Nytt År  
till er alla!

Inge Larsson  
070-665 45 43  
E-post: virsboinge@teliacom. 

I U-Svängen nr 4 förra året skrev vi om Virsbo 
Konsthalls insatser på konst- och kulturom-
rådet. Vi berättade då om föreningens fram-
gångar och goda renommé med utställningar, 
musikkonserter och målarkurser. Många kän-
da nationella och internationella konstnärer 
och musiker har genom åren deltagit i konst-
hallens arrangemang.

Nu har Virsbo Konsthall fått bekräftelse på 
sitt framgångsrika arbete. Vid julmarknaden i 
Surahammar den 10 december fick förening-
en mottaga kommunens kulturstipendium 
som vid festligheten överlämnades av kom-
munalrådet Tobias Nordlander. 

Kommunalrådet sammanfattade sitt tal till 
föreningen med  att säga: 
”Sammantaget visar det jag sagt på en 
mångfasetterande bredd, ett fantas-
tiskt kulturutbud som levereras med 
en osviklig kontinuitet och ett brin-
nande engagemang.”

Vi i Länsbygderådet sällar oss till gratulan-
terna och gläds när kommunerna uppmärk-
sammar det fantastiska arbete våra med-
lemsföreningar gör för den västmanländska 
landsbygden.

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.

Ordförande har ordet:
Drygt två veckor kvar till julafton och drygt 
tre veckor till år 2017 är till ända.

Ett år som för mig inneburit många nya 
möten med våra medlemsföreningar där 
jag tillsammans med styrelsen i Länsbygde-
rådet besökt era Bygdegårdar.
Så mycket kraft och innovativa idéer det 
finns ute hos Er. Jag är full av beundran 
över ert arbete med att föra föreningarna 
framåt.

Vår riksorganisation HSSL, Hela Sverige 
ska leva, har nu i slutet av november lan-
serat en ny kommunikationsplattform och 
förändrat loggor, typsnitt m m. Tanken är 
också att vi i vårt fortsatta arbete ska säga 
Hela Sverige (kan betonas på två sätt) då vi 
pratar om riksorganisationen.
I samband med detta arbetar vi med våra 
hemsidor och Facebooksidor som kommer 
att få ett annat utseende. 
 

I oktober bjöd 
vi i Länsbygderådet in 
några andra länsavdelningar 
till Hallstahammar där vi höll en fredag 
lunch till lördag lunch konferens som ut-
mynnade i ett fortsatt arbete tillsammans. 
Mycket spännande.

Snart kommer inbjudan att skickas ut för 
att nominera till Årets Lokala Utvecklings-
grupp – så håll utkik.

Lägg också in 18–20 maj redan nu i er 
planering för då går Landsbygdsriksdagen 
av stapeln i Örnsköldsvik. Min förhoppning 
är att kunna ordna så att vi åker buss fram 
och åter och att många av våra medlemsför-
eningar kan skicka med någon/några dit. 

Med önskan om en GOD JUL och  
ett riktigt GOTT NYTT ÅR.

 Helen Fahlin, Ordförande

Kulturpris till Virsbo Konsthall

KALENDARIUM
 
Tis 27 februari– tors 1 mars 
Skantzen, Hallstahammar 
Sportlovsaktiviteter vid sjön. 
Brygghuset öppen med brasa för den som vill 
grilla sin korv. Kaffe och saft till försäljning.
Kl 10–15

17 mars
Länsbygderådets vårkonfererens med utbild-
ning och korande av årets lokala utvecklings-
grupp 2017. Fagersta Brukshotell.
Mera om detta i ett speciellt utskick i början  
på 2018. 

Här kan alla våra föreningar  
annonsera sina aktiviteter.

Sänd uppgifter till: 
virsboinge@telia.com
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FÄRNA ODLINGAR 
vann årets Ullbagge! 

Landsbygdsnätverket har nyligen haft sin stora 
Ullbaggegala då man delar ut de prestigefyllda 
Ullbaggen till framgångsrika landsbygdsprojekt. 
Ett av de som nominerades till priset var Färna 
odlingar.  
 
Färna ligger mitt ute i de djupa Bergslags-
skogarna där vargarna kan höras yla på 
nätterna. Hur är det möjligt att det kan 
finnas så spännande odlingar just där? För 
att stilla vår nyfikenhet tog vi kontakt med 
ägaren Johan Matsanders och frågade. Han 
berättade att han för tio år sedan var musi-
ker i Skåne men att han kände ett sug efter 
något annat. Allt sedan han växte upp som 
bondson i Västerfärnebo så har det där med 
att odla lockat honom. Samtidigt har han 
ambitionen att vara med och producera bra 
mat i landet.

Johan visste att han ville odla rabarber och svarta 
vinbär. Han fick leta länge efter kunskaper 
på det området, men i Danmark och Hol-
land hittade han den kunskap han behövde 
för att starta sin odling. 
På de gamla bruksåkrarna i Färna har han 
sedan 2013 sina odlingar. Förutom att dessa 
nu håller odlingslandskapet  öppet så skapar 
företaget arbetstillfällen under sommaren, 
vilket ju är bra för alla.

Det är ingen småskalig verksamhet Johan driver i 
Färna. På de drygt 30 hektar åkermark som 
han arrenderar av Färna herrgård har han 
nu 50 000 buskar svarta vinbär och 20 000 
rabarberplantor. I skogsbrynet har han sin 
biodling som är viktig både för pollination 
och honungsproduktion.

Produkterna från odlingarna är i första hand en 

kafé- och restaurangdryck fullmatad med 
svarta vinbärens smakupplevelser och häl-
sobringande vitaminer samt en rabarber-
marmelad som slår allt annat i klassen. Men 
Johan slår sig inte till ro här. Han har mycket 
intressanta framtidsplaner för sitt företag. 
Hans stora vinintresse gör att han börjat 
snegla mot produktion av alkoholhaltiga 
vinbärsbrycker. Men för det behövs investe-
ringar i både lokaler och maskiner. Han tror 
att en vinbärslikör ligger bra till för att bli 
företagets första produkt inom alkoholom-
rådet. Kanske finns den på marknaden om 
fem år, säger han.
Färna odlingars produkter finns att köpa på 
lokala kafér, restauranger och butiker och 
naturligtvis vid Färna herrgårdsbod.

Hur gick det då med Ullbaggepriset som Färna 
odlingar var nominerade till? Jo, dom vann 
i klassen Gröna näringar. Mycket impone-
rande! Vi i Länsbygderådet bugar och gra-
tulerar!

Inge Larsson

Kungs-Barkaröbygdens  
intresseförening  
renoverade kyrkstigen

Kungs-Barkarö samhälle delas i två halvor 
av väg 250 mellan Köping och Kungsör och 
kyrkstigen var tidigare den gamla länken och 
genvägen som knöt ihop samhället. Stigen 
har nu återfått sin forna funktion.

En lördag i oktober träffades ett gäng 
arbetssugna medlemmar ur Kungs-
Barkaröbygdens intresseförening med 
spadar och skottkärror för att renovera den 
gamla kyrkstigen. Förarbetet med att röja 
sly  och lägga ut markduk var redan avklarat. 
Nu gällde det att lägga ut ett ordentligt 
gruslager på stigen. Ett femtontal medlem-
mar deltog. Det östes, kärrades och krattades 
grus under några svettiga lördagstimmar 
och sedan stod stigen klar att tas i bruk. Efter 
fullgjort arbete konstaterade man att det går 
fort om man är många som hjälps åt. 

Kyrkstigen går till Kungs-Barkarös säregna 
medeltidskyrka som är från slutet av 1200- 
talet. Kyrkan är byggd i gråsten och en av 
stiftets minsta kyrkor med plats för endast 
70 personer.

Nu är alla som går eller cyklar välkomna att 
ta  genvägen via kyrkstigen för en kyrkrunda 
i byn, säger Tina Larsson Sköld som var en av 
dem som deltog vid arbetet på stigen.
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U-svängen träffade föreningens ordförande Mia 
Lundkvist för att få höra lite om sockenfören-
ingens verksamhet. Hon berättade att de ge-
nomfört fyra stora aktiviteter under det här året.
Den första aktiviteten är Götlundabygdens 
Dag som arrangeras på Kristi Himmelsfärds-
dagen varje år. Då samlas man i Kyrkparken i 
Götlunda, där marknadsdagen går av stapeln. 
Förutom den traditionella marknaden, med 
utställare och försäljare både från Götlunda-
bygden och ”utifrån”, bjuds också  besökarna på 
någon form av underhållning. I år var det sång 
till gitarr samt en trollkarl, som roade både barn 
och vuxna. Det kommer många besökare varje 
år, både från socknen och utifrån och i år hade 
man ett 30-tal utställare och knallar med mark-
nadsstånd. Götlundabygdens Dag är dessutom 

lite av en hemvändardag och vi välkomnar alla 
sockenbor och naturligtvis alla andra som vill 
komma till vårt vackra Götlunda, säger Mia 
Lundkvist.

Den andra stora aktiviteten som Sockenfören-
ingen ordnar är Tårtkalaset i oktober. Det 
hade man för andra året i år och det blir säkert 
återkommande eftersom det är väldigt trevligt 
och uppskattat. Mängder av tårtor av olika slag 
bakas i Götlunda inför det här kalaset. I år kom 
det omkring hundra personer för att ta för sig 
av den stora tårtbuffén. I sockengillet gläds 
man också åt att det är så många som ställer 
upp och bakar alla dessa tårtor. 

Man ger också ut Götlunda Allehanda med  fem 
nummer om året. Det är en tidning med kå-
serier, artiklar, reportage och nyheter från byg-
den. Lokala annonser hjälper till att finansiera 
tidningen, som delas ut gratis till alla hushåll i 
Götlunda socken, samt skickas med post till ett 
antal prenumeranter. Upplaga på ca 700 ex går 
åt eftersom Götlunda är en ganska stor bygd.  

Föreningen är också sockeninvånarnas språkrör i vis-
sa kommunala frågor. Många frågor har genom 
åren fått en bra lösning den vägen. Den stora 

Götlunda ligger i Arboga kom-
mun och är en av länets västli-
gaste utposter. Folket i Götlunda 
känner sig ofta mera hemma 
i grannstaden Örebro än i det 
västmanländska länsresidenset 
Västerås.
Sockenföreningen är en fören-
ing för alla sockenbor som är 
medlemmar bara genom att 
de bor i socknen. Man tar ingen 
medlemsavgift. 

Tårtkalaset i oktober är en mycket uppskattad årlig tradition.Götlundabygdens Dag samlar mycket besökare då det bjuds 
på marknad och underhållning av olika slag.

              BESÖK HOS

GÖTLUNDA 
SOCKENFÖRENING
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frågan som nu diskuteras med kommunen är 
Samlingssalen. Det är den gemensamma sam-
lingslokal för bygden och den finns i Götlunda 
skola där den byggdes istället för en bygdegård 
när skolan byggdes på 60-talet. För några år se-
dan utdömdes förskolans lokaler i Götlunda. 
För att bygdens föräldrar inte skulle behöva 
köra sina barn in till Arboga lånade Socken-
föreningen ut Samlingssalen till förskoleverk-
samheten. Nu har förskolan flyttat in i nya 
moduler, men skolan vill inte lämna tillbaka 
Samlingssalen till bygden, man säger att loka-
len behövs för fritidsverksamheten. – Ni måste 
tänka på barnens bästa, säger kommunen. Det 
är ett fult argument, tycker Mia, för självklart 
tänker vi på barnens bästa. Men det måste väl 
vara kommunens ansvar att planera sin verk-
samhet och lösa sitt eget interna lokalbehov, 
utan att lasta över det ansvaret på bygden och 
ta ifrån Götlundaborna deras bygdegård. Dis-
kussionen med kommunen fortsätter och ser 
ut att bli en långbänk, säger Mia. 

Hur ser då framtiden ut för er i Götlunda ut, frå-
gar vi. Vi fortsätter med både Götlundabyg-
dens Dag på våren och tårtfrosseriet på hösten. 
Vi hoppas kunna se till att vår tidning kommer 
ut som vanligt även nästa år. Samtidigt måste 

vi fortsätta  förhandlingarna med kommunen 
med målet att få tillbaka vår bygdelokal. 

Vi i U-svängen önskar Götlunda sockenförening 
lycka till i kampen för att få tillbaka sin lokal.
Vi tvingas också tyvärr att konstatera och för-
vånas över hur ofta det är som kommunerna 
sätter käppar i hjulen för föreningar och folk 
som oegennyttigt och ideellt arbetar för triv-
sel och utveckling i kommunens småorter. 
Alla politiker talar nu inför valet om sitt partis 
förträffliga landsbygdsprogram. Men ord utan 
handling är totalt värdelösa även i Götlunda.

Inge Larsson

Valet 2018 och  
landsbygden

Nu är det mindre än ett år kvar till valet i sep-
tember 2018. Det är alltid svårt att veta vem 
man skall rösta på. Inget av partierna har 
bara rätt. Vi i Hela Sverige skall leva-rörelsen 
är i vår roll som landsbygdsutvecklare parti-
politiskt neutrala.  Det innebär därför inte att 
vi stillatigande skall se på de nerdragningar 
av service och försämrade livsvillkor som sker 
utanför städer och kommunala centralorter.

Under förra valet hade landsbygden en 
mycket undanskymd plats. I det närmaste 
helt bortglömd. Den politiska debatten inför 
nästa års val har redan börjat på riksnivån 
och de övergödda vallöftena duggar tätt. Alla 
partier säger sig värna om landsbygden. Med 
det menar man då allt utanför Stockholm. 
När man utlokaliserar myndigheter och verk 
från huvudstaden så blir det nästan alltid till 
andra stora städer och centralorter och inte 
till det som vi i Länsbygderådet räknar som 
landsbygd.

För oss som arbetar i lokala utvecklingsgrup-
per och byalag är det viktigt att skärskåda 
den kommunala politiken för våra hemkom-
muner.  Vi måste vara med och påverka 
och bilda opinion redan nu så att orter och 
byar utanför städer och centralorter får sin 
rättmätiga del av den kommunala kakan. 
Om vi inte agerar så är risken stor att lands-
bygdsfrågorna faller i glömska även inför 
valet 2018.

Därför uppmanar vi alla våra medlemmar att 
inför valet 2018 ta del av och utvärdera vilka 
av de politiska partierna som på ett rättvist 
sätt vill fördela de kommunala resurserna. Gå 
gärna med i ett parti i din hemkommun och 
få möjlighet att vara med och påverka från 
insidan av beslutfattarnas korridorer.  Där 
behövs många flera kloka röster för lands-
bygdens frågor.

Inge Larsson

Sockenföreningen fortsätter sina förhandlingar 
med kommunen om att få tillbaka sin bygdelokal.

Foto:??
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Årets landsbygds-
riksdag arrangeras 
traditionsenligt av 
Hela Sverige ska 

leva. I år är det länsbygderådet i Västernorrland 
som står för värdskapet. Evenemanget går av 
stapeln i Örnsköldsvik den 18-20 maj. Första 
dagen blir det temaresor runt om i västernorrland. 
Dagarna två och tre blir det föreläsningar, riksdag, 
bankett, mässa, m m.

Vi i Länsbygderådet styrelse i Västmanland arbetar 
nu för fullt med att försöka hitta möjligheter att 

åka i en gemensam buss upp till Örnsköldsvik och 
betala kostnaderna för representanter från våra 
ideellt arbetande byalag och utvecklingsgrupper. 
Det är ni alla mycket väl värda efter allt det arbete 
och all energi ni satsat för att vårt län skall bli än 
bättre att leva och bo i.

Det vore bra om ni i era föreningar undersöker om 
någon representant från er är intresserad av att 
följa med om vi lyckas med att skaffa de pengar 
som behövs för resan. Vi återkommer med mera 
information om Landsbygdsriksdagen på vår 
Facebooksida och i nästa nummer av U-Svängen.

I november och december genomförs det 
mängder av julmarknader i vårt län. Dessa 
ordnas ofta av utvecklingsgrupper andra av 
föreningsallianser eller företagare och kom-
muner. En del marknader är stora och räcker 
över flera dagar, andra väljer att ha sin mark-
nad under några effektiva eftermiddagstim-
mar. Arrangörernas kamp om besökarna är 
stor. Jag såg att någon marknad lockade med 
att jultomten skulle anlända med fallskärm. 
Spännande, men ganska långt ifrån grundtan-
ken med julen.

Vi har valt att fortsättningsvis besöka en jul-
marknad per år. I år blev det Åvestbo byalags 
julmarknad. Marknadsplatsen var vid fören-
ingens lokal Åvestbogården. Från parkerings-
platsen fick man åka med traktordragna vag-
nar till marknaden.

Nästan tusen personer kom för att handla av 
de fyrtiotal knallar som fanns både utomhus 
och inne i ett annex till bygdegården. Byalaget 
sålde kärvar och julgranar  utomhus och inne 
i bygdegården serverades julgröt och skink-
mackor i mängder alltmedan man lyssnade 
till julmusik av Fagersta spelmanslag.

Folk trivdes och kommersen var god. Precis 
så som det skall vara på en riktig julmarknad.
Föreningens ordförande, Helen Fahlin, var 
trött när vi träffade henne efter marknaden. 
– Visst är det jobbigt men det är jätteroligt 
också, sade hon och poängterade att inkom-
sterna från julmarknaden är en viktig del av 
föreningens finansiering.

Inge Larsson

Ransta Nästa Bygdegårdsförening fortsätter 
sin framgångsrika verksamhet och genomför 
aktivitet efter aktivitet som vinner Ranstabornas 
gillande.

Den här gången lockade man ut ortsborna på en 
Halloweenpromenad. Över 300 personer kom och 
av dessa var 160 barn.  

De lite äldre och tuffare barnen valde att gå på 
den läskiga spökvandringen där de bland annat 
mötte zombier och skelett som till skrämmande 
ljud och ljuseffekter dök upp i de trolska dim-
morna. För de mindre barnen fanns ett sagospår 
där man tittade in till Trollemor som just lagt 
sina små barn. Man hälsade på Kobbe som fanns 
hemma i sin skogskoja och man träffade också 
flera av sagofigurerna under sin vandring.

Efter fullbordad vandring träffades deltagarna 
för att lugna ner nerverna och pratade om sina 
upplevelser över en fika eller en varm korv.

Spoken & troll  
i Ransta

     Jul- marknader
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SKATA 
Den här gången tänkte jag presentera skatan 
för er. Alla känner ju igen skatan. I vackert sol-
sken kan man se att den svartvita dräkten svagt 
glänser metalliskt i blått, grönt och violett. 
Skatan är inte bara vacker. Den är också till synes 
riktigt smart. Som ett ovetenskapligt bevis på 
detta delar jag med mig av ett par självupplevda 
händelser då skator spelat huvudrollen. 

Första gången var då en stor sparvhökshona tog en 

skata. Skatan skrek allt vad den förmådde då höken 
drog in henne under några buskar. Under tiden som 
detta hände kom det skator flygande från alla håll, 
minst tio stycken. De hade tydligen hört den nöd-
ställda artfrändens rop på hjälp. De gav sig kollektivt 
på höken och deras avsikt var klar. Höken skulle dödas 
och det hade de nog lyckats med om inte jag ingripit. 
Höken drog illa tilltufsad iväg och det dröjde nog 
länge innan den gav sig på en skata igen. 

Det andra äventyret var hemma i trädgården. En 
katt satt uppe i päronträdet. Ett skatpar tyckte inte 
om det. En av skatorna höll till och hånskrattade 
framför nosen på katten. Så nära att katten nästan 

nådde åt den med sina tassar. 
Den andra skatan var hela tiden 
bakom katten och drog den i 
svansen. Det dröjde inte länge 
innan de lyckats kila fast katten 
i en grenklyka. De skrattade och 
kraxade till synes överlyckliga 
över sin lyckade strategi. Även 
den här gången fick jag rycka 
in och rädda den underlägsna 
och försvarslösa katten. Ja det är 
mycket spännande som händer 
alldeles inpå våra knutar.  
Ut och upplev!

NATURRUTAN

Konferensen kom till stånd efter riksor-
ganisationen Hela Sverige ska levas ord-
förandekonferens där ett antal länsbyg-
deråd tyckte att man skulle ha mycket 
att vinna på att styrelserna fick träffas 
och utbyta erfarenheter och tillföra nya 
kunskaper. Vårt Länsbygderåd i Väst-
manland fick uppdraget att ordna den 
första träffen som under ett par okto-
berdagar genomfördes på Brukshotellet 
i Hallstahammar.

Åse Classon  som är ordförande i riksorgani-
sationen inledde med att tala om sin roll 
i organisationen. Hon tycker att hennes 
dilemma är hur hon skall kunna företräda 
alla de femtusen utvecklingsgrupperna 
som finns runt om i landet. Det gäller att 
ha örat mot marken och lyssna på åsikter 
och förslag underifrån, sade hon. 
Åse talade också om jämställdhet, jäm-
likhet och mångfald. Hon poängterade 
hur viktigt det är att vi förstår att vi alla 
fortfarande har fördomar om könsrol-
lerna och att det kan hindra att vi ger 
både pojkar och flickor möjlighet att 
utvecklas som de själva vill och att ac-
ceptera dem som de är. Allt har blivit 
mycket bättre tycker Åse, men hävdar 
att det finns mera kvar att göra i jäm-
ställdhetsfrågan. 
Åse hann också tala om integration, 
kommunikation, samarbetsformer och 
entreprenörskap innan hon ilade vidare 
till andra uppgifter.

Pia Axelsson IT-specialist på Västmanlands 

kommuner och landsting var inbjuden 
för att tala om sociala medier. Det gjorde 
hon på ett suveränt sätt. När vi åkte hem 
från konferensen var nog alla övertygade 
om att vi måste bli bättre på att mark-
nadsföra oss via hemsidor, facebook, in-
stagram, linkedin, twitter m m.

Den tredje föreläsaren var Claes Beckelin 
som är projektansvarig hos HSSL. Han 
berättade om ett nytt och stort projekt 
som de startat. Ämnet är ”Service i sam-
verkan” och handlar om hur man skall 
lyckas behålla och utveckla servicen på 
gles- och landsbygderna. Det gäller att 
hitta nya vägar och strukturer mellan 
företag, kommuner och de lokala grup-
perna, sade Claes.

Tid fanns också avsatt för diskussioner om 
egna åsikter och önskemål. Här gick dis-
kussionerna höga och man diskuterade 
bland annat hur man kan få med flera 
ungdomar, var hittar vi pengar, relatio-
ner i den egna organisationen, hur vi 
effektivt kan stödja våra lokala grupper 
och mycket, mycket mera. Innan kon-
ferensen avslutades var man rörande 
överens om att detta forum måste få 
en fortsättning och nästa gång kommer 
man att träffas i Värmland. Vi i Läns-
bygderådet i Västmanland tror att detta 
skall berika och stärka oss i arbetet för 
att hela Västmanland skall leva och ut-
vecklas.

Inge Larsson

Skator  
Akvarell av Susanna Geidemark

Länsbygderådet  
ordnade regions- 
konferens

Behöver ert byalag  
10 000 kr?
Sök i så fall att få bli Årets lokala  
utvecklingsgrupp 2017 i Västmanland!
Länsbygderådet utser varje år ”Årets lokala grupp i 
Västmanland”.  Alla grupper som är medlemmar i 
Länsbygderådet kan söka utmärkelsen. Den grupp 
 som utses får förutom äran ett penningpris på  
10 000 kronor. Förutom utmärkelsen Årets  
lokala grupp i Västmanland lottar Länsbygderådet i 
år bland de sökande ut två platser för kostnadsfritt 
deltagande i Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik i 
maj. Länsbygderådets styrelse utgör jury och beslu-
tet kan inte överklagas. Förra året var det Kungsåra 
Bygdegårdsförening som fick utmärkelsen.  

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 ny-
fikna på era framtidsplaner. Underteckna ansökan och 
ange kontaktmöjligheter.

Sista ansökningsdag 
Vi behöver ha ansökningarna senast den  
28 januari 2018. Gärna tidigare.  
Ansökningarna sänds till vår sekreterare:
Regina Da Ré 
Svedvi-Berga 11, 734 92 Hallstahammar
E-post: gina-julla@live.se

Årets grupp kommer sedan att koras vid en festlighet  
i mars 2018.

     Jul- marknader
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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       
Svedvi-Berga 11 
734 92 Hallstahammar
073-734 12 94  
gina-julla@live.se 

  

U-Svängen  
Inge Larsson    
Kvarnängsvägen 10
730 61 Virsbo
070-665 45 43
virsboinge@telia.com 

Ann-Marie Karlberg
Barkarövägen 14
736 93 Kungsör
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
Svedvi-Berga 11
734 92 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!


