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Stort tack för ett 
intressant år!

Den 20 maj slutar min anställning på 
Länsbygderådet. Jag vill därför passa på att 
tacka alla engagerade människor i olika 
lokala utvecklingsgrupper, i organisationer 
och myndigheter som arbetar för landsbyg-
dens utveckling, för ett mycket givande och 
intressant år. 

Det har varit oerhört stimulerande att få vara 
en del i det arbetet och jag kommer att sakna 
er och den energi som finns när vi arbetar 
tillsammans. Tillsammans blir man stark!

Jag önskar er ALLA ett stort lycka till med 
framtida engagemang som utvecklar lands-
bygden!

Monica Lindkvist / Köping 
(monica.lindkvist@gmail.com)

Omställning Sverige  
i Västerås
Omställning Västerås har bildats inom nätverket Omställning Sverige, där  
Länsbygderådet i Västmanland och Hela Sverige ska leva är engagerade,  
tillsammans med ett antal andra goda organisationer i landet.  
I år har Omställning Västerås arrangerat sopp-luncher varje första tisdag i  
månaden, där man haft ett kort föredrag av någon intressant person samt mötts 
över sopptallrikarna i engagerade samtal.

Västeråsorganisationen välkomnar alla privatpersoner, organisationer och före-
tag som är intresserade av att prata om och skapa projekt och aktiviteter för att 
uppnå lokal och global hållbarhet. Den modell man tagit upp är den internatio-
nella Transition-rörelsen, i Sverige kallad Omställning Sverige, och ingår i den 
verksamhet som bedrivs av Hela Sverige ska leva.

De fyra stora utmaningarna för Omställning Västerås är desamma som för hela 
rörelsen:
• att lösa energiproblemen och dess konsekvenser
• att lösa problemen runt ekosystemens påfrestningar
• att lösa de ekonomiska problemen
• att klara de sociala konsekvenserna som kommer av problemen här ovanför

Vid sopplunchen den 2 april var Eric Söderberg från Förbundet Agenda 21 den 
som höll en presentation om dess verksamhet. Alla västeråsbor kände till tid-
ningen Gröna Draken från Agenda 21 och många blev intresserade av att delta i 
en Vett & Watt-cirkel, att lära sig om energieffektivisering och förnybar energi i 
studiecirkelform och utan kostnad. 
Eric Söderberg erbjöd också utbildning till 
utförare av utbildningen, som arrangeras 
kontinuerligt. Han rapporterade att många 
företag och organisationer redan genom- 
fört utbildning med Agenda 21.

Omställning Västerås nås genom 
Peggy Netzler: peggy.netzler@tele2.se

Nästa sopplunch sker den 7 maj 2013 kl  11.30-13.00 på Lovisagården (IOGT-NTO)

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.
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Leader Norra Mälarstranden och 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
bjöd i mars in till ett seminarium 
om lokalt ledd utveckling på Slottet 
i Västerås. Vid detta möte skulle en 
sammanfattning göras av Leaders 
insatser i vårt område till och med 
2013, likaså en presentation av möj-
ligheter till insatser under den nya 
programperioden 2014-2020.

Lokala beslutsfattare deltog, därtill 
statssekreterare Magnus Kindbom och 
projektledaren för regeringens partner-
skapsöverenskommelse, Camilla Lehorst. 
Dagens värd, landshövdingen Inge-
mar Skogö, uttryckte sin förhoppning 
om att många perspektiv på Leaders 
möjligheter att främja lokal utveckling 
skulle komma fram under seminariet. 
Den största nyheten vid kommande 
beslut på EU-nivå och nationell nivå 
är avsikten att skapa möjligheter för 
lokal utveckling med Leadermetoden 
inom flera av EU-fonderna. 

Goda arbetsformer redovisades med 
projektexempel, t ex i Borgåsund, där 

avsikten var att bygga ett hus med kök 
och toalett. Detta har lett till ökat 
umgänge mellan generationerna, att 
KFUM:s projekt fördubblat med-
lemsantalet. Projektet utsträcktes ge-
nom frivilliga insatser till att bygga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
promenadväg och brygga för båtar och 
bad vid stranden.

Ett annat bra exempel på projektef-
fekter redovisades från Fjärdhundra-
land, norr Enköping, där projektet 
”Maris bageri” har skapat ökad turism 
och en helt ny syn på den egna bygden. 
Dessutom har flera nya företag etable-
rats på trakten efter projekttidens slut, 
som Forsby kvarn, som blivit ett resmål 
för besökare från Stockholmsområdet.

Leaders framtid
Varken Magnus Kindbom eller Ca-
milla Lehorst kunde under seminariet 
ställa upp med reella planer eller be-
sked, av förståeliga skäl, men svarade 
med besked om positiva avsikter och 
rejäla arbetsinsatser för att Leader, med 
nytt namn, skulle kunna fortsätta med 
sitt stöd till lokalt ledd utveckling. 

Både under det avslutande runda-
bordssamtalet och vid föredragning-
arna av Charlotte Heimersson och 
Ewa Engdahl kunde seminariedelta-
garna skymta både frustrationen över 
EU:s många steg i beslutsprocesser 
och hopp om att de ansvariga tjänste-
männen i Sverige skulle kunna lösa alla 
knutar. Häri instämde arrangörerna, 
Landshövding Ingemar Skogö, och 
Ordföranden i Leader Norra Mälar-
stranden, Lars Kallsäby, samtidigt som 
de uppmanade till samarbete i insat-
serna för vårt område.

Leader och lokalt  
ledd utveckling

Hela Sverige ska leva har tecknat en försäkring 
som skyddar alla kommunbygderåd, länsbygderåd 
och andra lokala utvecklingsgrupper som finns i 
registret hos Hela Sverige ska leva. Det kostar inte 
en krona och omfattar eventuella olycksfall för både 
medlemmar och gäster vid arrangemang. 

Ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring 
ingår likaså, alltså är detta en grundförsäkring som 
kan täcka de flesta gruppers behov. Äger din grupp 
fastighet eller har anställda, måste ni ordna ytterli-
gare försäkringar.

Kostnaden för en kollektiv försäkring blir mycket 
lägre än om varje grupp skule teckna sin egen. 

Alltså kan Hela Sverige ska leva betala premien utan 
att ta in någon avgift.

Försäkringsbolaget SalusAnsvar tecknar försäk-
ringen och eventuella skaderegleringar skall skötas 
av Folksam i hela landet.

Försäkringsbrevet kan läsas i sin helhet på hem-
sidan www.helasverige.se under rubriken
Vad vi gör/Vår försäkring. 

Vill du veta mera?  
Ring Claes Bergqvist 
Tel 033 28 20 43 eller 070 628 42 99 
E-post: claes.bergqvist@helasverige.se

GRATIS 
FÖRSÄKRING 
FÖR BYALAG
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Det sista mötet i  
serien med  
information om 
glasfibernät och 
bredband

hålls i Hallstahammar den 
14 maj 2013.  

Information om tid och 
plats kommer att spridas 
till intressenter direkt 
samt med annonsering.

Länsbygderådet i Västmanland 
Länsstyrelsen i Västmanland

Anders Johansson började med att 
försöka beskriva den tekniska utveck-
lingen, från det tidigare så uppskattade 
ADSL-systemet och GSM för teletra-
fik.  Detta räcker inte till idag, när TV-
sändningarna kräver överföring med 
glasfiber för de stora hastigheterna. 
Den tidigare rekommenderade, tråd-
lösa överföringen via master hindras 
numera ofta av den stora belastningen 
från tusentals nya minidatorer och an-
dra superlådor och ingen vill bygga flera 
dyra master. Och inga kommersiellt ar-
betande glasfiberinstallatörer vill lägga 
ner nät långt där ute. Initiativet måste 
komma från de boende i byar och på 
landsbygden. 

Anders rekommenderade att bilda ar-
betsgrupper och sedan ta kontakt med 
Länsstyrelsen, kommunen och befintli-
ga nätägare. Information till alla, intres-
serade eller icke, är absolut viktigast. Så 
snart intresset ökar, bildar man en för-
ening och börjar planera för ett gemen-
samt ägt nät. ”Ingen annan än du själv 
gör jobbet!” avslutade han.

Länstyrelsen ger bakgrunden
Lars Eriksson från Länsstyrelsen visade 
resultat från undersökningar man gjort 
angående nät och hur många tätorter 
och glesbygd som har glasfibernät el-
ler tillgång till nät med hög kapacitet 
i Västmanlands län. Han rekommen-
derade att intressenter går in på www.
bredbandskartan.se för att få en upp-
fattning om hur det ser ut i landet. Han 
berättade att Länsstyrelsen kan bevilja 
stöd till bakgrundsarbete och planering 
av ägandeformer och tekniska lösning-
ar. Han berättade vidare om en Sörm-
landsgrupps arbete och kunde meddela 
att ingen ansökan hittills kommit in till 
Länsstyrelsen från Kungsör. 

Förutom kaffepaus med tilltugg 
från Himmelsberga Hembakt ställdes 
många frågor från deltagarna i mötet 
och intresset var stort. Pelle Strängbom 
från Kungsörs kommun var observatör 
och svarade på en del frågor. När mötet 
avslutades var förhoppningen hos ar-
rangörerna, att det skulle resultera i att 
arbetsgrupper bildades för ett aktivt ar-
bete med lokala glasfibernät.

BREDBANDSMÖTE 
i Kungsör 19 mars

Ett möte om bredband i Kungsör arrangerades i Torpa Bygdegård i mars. 
Lokalens läge skapade intressanta tankar om historiens gång: granne 
med den tusenåriga kyrkan och i en kulturbygd som under generationer 
spelat sin roll i utvecklingen av vår nation möttes en talrik grupp männ-
iskor för att få svar på frågor om hur nutidens informationsteknik skulle 
kunna skapa möjligheter för överlevnad på landsbygden. 
Och kvällen blev intressant, med hjälp av Lars Eriksson från Länsstyrel-
sen och Anders Johansson samt Monica Lindkvist från Länsbygderådet i 
Västmanland , vilka var föredragande.

Anders Johansson

Publik i Torpa

Rådgivning?
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Arrangörer var V Skedvi Bygdegårds-
förening och V Skedvi LRF och som 
föreläsare under kvällen hade Monica 
Lindkvist från Länsbygderådet och 
Lars Eriksson från landsbygdsenheten 
på Länsstyrelsen bjudits in. 

Med kompletteringar från kunniga 
personer i lyssnarskaran informerade 
föreläsarna om varför vi idag behöver 
högeffektivt bredband, hur man gör 
och vilka alternativ som finns. I bygder 
där de kommersiella aktörernas intresse  
för att gräva för fiber inte finns, behövs 
en samverkan i bygden för att lösa till-
gången till effektiv kapacitet för tjänster 
som finns redan idag och för nya tjäns-
ter och ny teknik i framtiden.

Kraven ökar på tillförlitligt och 
kraftfullt bredband för att få informa-
tion, sköta bankärenden, göra inköp, 
få kontakt med sjukvård och hem-
tjänst och mycket annat. För många 
behövs det för möjligheten att driva 
företag eller att arbeta hemifrån, stu-
dera på distans eller för den moderna 
lantbrukarens skötsel av gården m m. 
Tv-program och filmer sänds redan 
idag över nätet och för många behövs 
det helt enkelt för att få en stabil möj-
lighet att ringa, att få trygghetslarm 
för äldre. Listan kan göras lång. Med 
indragen fiber till fastigheten ökar 
också värdet vid en ev försäljning. 
Många intresserade köpare idag frågar 
i tidigt skede efter hur tillgången till 

ett stabilt bredband med höga överfö-
ringsfastigheter ser ut.

 
Så här ser det ut nu – 
men hur vill vi ha det?
Lasse på Länsstyrelsen visade delar av 
den kartläggning som Länsstyrelsen 
gjort angående tillgång på bredband 
i länet och för resp kommun i Väst-
manland samt förmedlade kontakter 
viktiga att ta för det fortsatta arbetet 
för en arbetsgrupp. 

Mycket arbete krävs ofta för ge-
nomföra en intresseundersökning och 
stormötet kvällen den 6 mars var en 
utmärkt inledning på det arbetet. Den 
goda uppslutningen på mötet och den 
handuppräckning som genomfördes 
gjorde att en första enkel kartläggning 
av bygdens intresse för fortsatt bred-
bandsarbete i bygden kring V Skedvi i 
Köpings kommun var genomförd. En 
skriftlig intresseanmälan/enkät kan 
bli nästa steg samt ev. en egen hemsida 
eller löpande info på befintlig hemsida 
för föreningen diskuterades. Att bybor 
löpande hålls underrättade om arbetet 
med kartläggning av intresse, ekonomi 
och annat är ofta en avgörande faktor 
för antalet intresserade bybor som vill 
bli medlemmar och ansluta sig den da-
gen man kommit så långt. Detta påta-
lar många av de föreningar som redan 
arbetat sig igenom denna process och 
äger och driver sitt nät själva idag.

Under kvällen informerades också 
kort om olika former för organisering. 
Enkelt bolag, ideell förening, samfäl-
lighetsförening eller ekonomisk fören-
ing. De tre förstnämnda är inte aktuel-
la för bygder som vill äga och förvalta 
sitt nät själva. Den vanligaste formen 
för de allt fler framväxande fibernäts-
föreningarna i landet är ekonomisk 
förening. 

Livliga diskussioner och stort 
intresse!
Vid informationskvällens mitt bjöds 
det på kaffe med smörgås och hem-
bakt. Diskussionerna gick på högvarv, 
det här var helt klart en intressant frå-
ga för bygdens framtid. Vid en hand-
uppräckning vid slutdelen av mötet vi-
sade sig drygt 80% intresserade av ett 
fortsatt arbete i frågan. Redan samma 
kväll bildades en arbetsgrupp beståen-
de av 5 personer och ett första arbets-
möte bestämdes redan till kvällen efter 
stormötet.

Stormötet i V Skedvi kom till efter att några 
engagerade bybor deltagit på Infoträffen 
om ”Bredband i världsklass även på lands-
bygden” i Köping i december 2012. 

Vid ev frågor angånde  V Skedvis arbete i  
frågan kan Fredrik Flodin kontaktas på 
tel 0221-541 34

Detta stod att läsa överst på den 
inbjudan som skickades ut inför 
ett stormöte om bredband och 
därmed också om bygdens fram-
tid, ett möte som samlade 40-talet 
intresserade bybor i bygdegården 
i V Skedvi den 6 mars 2013.

Viktigt möte för alla 
mellan 1–100 år  
i Västra Skedvi socken!
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Ulrika Frick, ordförande i Sociala 
ekonomins råd för Västra Götaland, 
öppnade konferensen med att redo-
visa sammansättningen av rådet och 
ge exempel på dess arbetssätt. Därefter 
fortsatte morgonen med skarpa skild-
ringar av företagandet i regionen, un-
derbara berättelser om mod till sam-
verkan och vägran att se några hinder 
för att genonföra idéer.

Töllsjö handelsbod återbildades ef-
ter den lokala handelns nedläggning, 
genom envisheten hos tre ”gubbar”, 
som inte kunde tåla att alla i Töllsjö 
skulle behöva resa långt för sina inköp. 
Via bildande av en samarbetsgrupp 
och med ständigt flera intressenter, 
som köpte medlemskap i gruppen, 
kunde man till slut åter öppna sin bu-
tik. Därefter har man renoverat hela 
butikshuset, bygg butiksinredning 
och blivit anslutna till lågpriskedjan 
Tempo, för att göra det möjligt för 
kunderna att ha ett rimligt matkonto, 
trots att de bodde i Töllsjö. Idag har 
man en föreståndare på dubbel heltid 
samt avbytare och andra som hoppar 
in på timmar eller ideellt arbete och 
omsättningen ökar!

Kullings kalvdans byggdes upp 
av hustrun till mjölkbonden Kulling, 
eftersom hon tyckte att det var synd 
att låta de överproducerade litrarna 
råmjölk från kalvfödslarna vara till 
ingen nytta. När kalven fått ca 20 li-

ter råmjölk i sig, slutar behovet av 
denna extra rika mjölk, även om kon 
fortsätter någon tid med sin råmjölks-
produktion. Hon beslöt att utnyttja 
detta överskott och att ordna ett kök 
på godkänt sätt, där hon kunde börja 
baka kalvdans i olika stora formar, 
som snart fick strykande åtgång. Och 
det blir bara flera som vill smaka läck-
erheten!

Larv-Längjum Fiberförening har 
lyckats ordna glasfibernät till allt flera 
boende i glesbygd — kanske något att 
söka hjälp och stöd hos för västman-
ländska byalag?

Kreditgrantiföreningen Social Eko-
nomi Västra Götaland har gått ett steg 
längre än läget är i Västmanland. Man 
erbjuder t ex öronmärkta konton, för 
t ex medlemsavgift vid starten av nät-
byggnation med glasfiber, vilket också 
kan användas för kommunala anslag.

Ulla Herlitz från Hela Sverige ska 
leva pratade om vad lokal ekonomi 
egentligen är och följdes av docent 
Tom Petersson från Uppsala Universi-
tet, som definierade varför det svenska 
banksystemet trots allt klarar sig bra 
vid globala kriser och lovordade den 
svenska modellen för samarbete i nä-
ringslivet.

Efter en snabb lunch på närprodu-
cerad och god kalops och potatis, ord-

nad av värdhotellet Gyllene 
Kärven i Herrljunga, fick del-
tagarna i dagens konferens hänföras 
av rapporten om hur en liten grupp 
människor väckt liv i en hel kommun 
genom sitt envisa arbete för att rädda 
en byggnad, Gula Huset i Uddebo. 
Alla grepp har varit tillåtna för att ska-
pa ekonomi för arbetet, från vanliga 
lotterier till att dela upp husets väggar 
i lotter, där köparen av lotten fick skra-
pa och måla sin lott och därvid deltog i 
en dragning, med chans att vinna pris. 
Man har organiserat symaskins-LAN 
med upp till 34 symaskiner, där allt 
som lagades eller syddes nytt sålts för 
inkomst, och man har ordnat ank-race 
i ån, men inte med plastankor utan 
med människor från föreningen, kläd-
da i gult och fjädrar, som åskådarna 
kunde satsa på för vinst.

Caroline Bergmann avslutade med 
att berätta om det ökande antalet 
medlemmar i gruppen, förbättrad vi-
känsla i trakten och många tillfällen 
till engagemang av blandade ålders-
grupper i arbetet med huset, vilket 
forfarande pågår. 

Dagen avslutades med workshops 
för att få fram förslag till nordiska mi-
nisterrådsmötet vid deras möte i Åre 
om hur man kan utveckla den lokala 
ekonomin och vad vi själva kan göra 
för den. Och allra sist fick deltagarna 
ett utmärkt exempel på hur en person 

Lokalekonomidagar 2013

Under flera år har lokalekonomidagarna arrangerats på en plats för hela Sverige.  
I år anordnade Hela Sverige ska leva regionala ekonomidagar, för att skapa möten 
närmare deltagarna och få fram exempel som var typiska för de olika delarna av 
landet. Råneälvdal i Norrbotten, Herrljunga i region Västra Götaland, Röstånga i Skåne 
och Docksta i Västernorrland blev de orter som fick uppdraget. Här kommer några 
ögonblicksbilder från ekonomidagen i Herrljunga, dit två ledamöter i Länsbygderådet 
Västmanlands styrelse utsänts. 
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En tidig senvintermorgon samlades ett 
antal medlemmar i Partnerskapsgruppen, 
tillsammans med inbjudna talare, till ett 
dagsseminarium runt existensiella frågor 
för Västmanlands län: blir det något lands-
bygdsprogram 2014, ska den lokala mat-
produktionen överleva, kan de västman-
ländska lantbrukarna skapa överlevnad 
med hjälp av nya inkomstkällor, stämmer 
siffrorna för ökning med miljoner kronor 
av besöksnäringen – bara för att ta några 
frågeställningar.
 
Elisabeth Zimmer och Lars Eriksson från 
Länsstyrelsen började dagen med informa-
tion om de nya landsbygdspengarna med att 
redovisa en förskjutning framåt i tiden för 
ett program, som skulle ha varit färdigt och 
finansierat 1 jan 2014. Likaså kommer mera 
samordning och samarbete att initieras i EU, 
vilket kanske betyder att arbetet på vår nivå 
blir enklare. Vår regering har sänt ett uppdrag 
till län och regioner att utforma detta nya 
arbetssätt.

Sedan länets matambassadör Lena Ryberg-
Ericsson och Anne Stockenberg från Annas 
Gröna redovisat arbete och planer för den 
lokala maten i framtiden,  tog LRF:s regionchef 
Mona Nordberg-Holmsten över. Tillsammans 
med lantbrukaren Petter Ström visade hon 
siffror för aktiva bondeföretag, att graden av 
självförsörjning med livsmedelsproduktion har 
ökat, att all åkermark i Mälardalen är aktivt 
odlad och att samhället är positivt till matpro-
duktion i området. Kocklandslaget kommer 
nu till Västmanland för att få tag på speciella 
matprodukter, en trevlig utveckling!

Gerd Svedberg, Företagscentrum i Sala, 
berättade om Energifallet, ett projekt för 
att öka lönsamheten i företagen genom att 
minska energislöseri. Företagare får hjälp och 
information via kurstillfällen med Agenda 21, 
för att kunna hitta energitjuvarna i sitt företag. 
Förutom vinsten för företaget via mindre ener-
giåtgång, kan man vinna respekt hos kunderna 
med att informera om att företaget arbetar 
miljösmart. 
Gerd Svedberg tipsade om att titta på filmen 
om hur Rogers Däck lärt sig spara energi på: 
www.foretagarcentrum.se

Henrik Wester kom från VKL, Västmanlands 
Kommuner och Landsting, för att informera om 
den väntade tillväxten inom turismnäringen 
och hur man kan hänga med i utvecklingen ge-
nom att förstå regionens förutsättningar. Det 
gäller att skilja på frågor runt lokala behov från 
den efterfrågan som besökarna står för. Alla 
insatser måste vara effektiva och fokuserade 
genom noggrann planering.
Detta kräver kompetensutveckling, att proffs 
måste tas in och att man arbetar mot resear-
rangörer, aldrig mot privatpersonerna. De affä-
rer som kan komma att göras är avgörande för 
utvecklingen av samhället i Västmanland.

Efter en snabb lunch  med föredrag av turist-
strateg Titti Norling över hur Sala kommun 
satsar på besöksnäringen, bjöds deltagarna 
ner i gruvan på guidad tur och information 
om gruvans verksamhet. Med detta uppskat-
tade inslag avslutades den informativa och 
faktaspäckade dagen i Sala Silvergruva för 
deltagarna i Partnerskapsmötet.

– i detta fall 
dagens mode-

rator, Nils Phil-
lips – kunnat få de 

boende i en liten by vid si-
dan av Söderåsen i Skåne 

att upptäcka det sköna i 
delaktighet i gemensamt ar-

bete för att lyfta och åter få hem-
mabyn att blomstra. Skolan är 
åter öppen, den lokala och tidiga-
re nedlagda lilla restaurangen har 
fått reglementsenligt kök och har 
gott om kunder och antalet invå-
nare i byn har ökat stort, främst 
med barnfamiljer från storstan. 

”Det gäller att skapa känslor av 
delaktighet, då får man tillit till 
varandra och en bra kommunika-
tion i hela organisationen – det 
kallar jag företagande på värde-
grund!” slutar Nils Phillips, som 
därmed sammanfattar grunden 
för lokal utveckling och ekono-
mi och alla goda kontakter för 
deltagarna i dagen i Herrljunga. 
Övriga orters sammanfattningar 
får vi höra på ”A Meeting for the 
Future” i Åre den 25-26 juni, den 
viktiga bakgrunden från oss till 
Ministerrådets möte på samma ort.

 

Partnerskapsmöte  
för länet vid Sala 
Silvergruva



Ordförande
Anders Johansson
Lungers handel
732 91 Arboga
0589-531 10, 070-235 94 98
anders@coompanion.se

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
  

Mats Andersson   
Högfors 10 B 
738 92  Norberg
0223-600 51, 070-641 11 71
mats.karbenning@hotmail.com

Ann-Marie Karlberg
Barkarövägen 14
736 93 Kungsör
0221-301 22, 072-510 45 25
ann-marie.karlberg@hotmail.com

Marlene Carlsson    
Kolmilevägen 15 
739 31 Skinnskatteberg
0222-103 05,  070-285 54 63
marlene.carlsson@skinnskatteberg.se

Helen Fahlin
Korsbacksvägen 17
737 91 Fagersta
0223-532 73, 070-511 14 38
helen.fahlin@hotmail.com

Per Gunnarsson
Gustafsberg, Dingtuna
724 75 Västerås
021-550 12, 070-610 80 49
per.gunnarsson@ltv.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: Lbr:s ordförande Anders Johansson
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

Kontakt och stöd också genom:
Monica Lindkvist
Tel: 070-238 59 90
E-post: monica.lindkvist@helasverige.se

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!


