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Från och med detta nummer kommer 
jag som ordförande att skriva några 
ord om det som känns angeläget. Alla 
har vi haft en underbar sommar och 
fin höst än så länge, med chans att 
ladda batterierna inför vintern. Det 
är mycket som hänt och händer på 
landsbygden.

 
Först och främst är det många som 

står i startgroparna för att börja dra in 
bredband via fiber. Mycket arbete och 
tid har lagts ner och än återstår det ett 

tag innan föreningarna kan koppla in 
sig på fibernätet. Nu gäller det att vara 
med då tåget går för det kan bli dyrt 
att stå utanför och vilja koppla in sig i 
efterhand.

 
Inom Länsbygderådet i Västman-

land har vi haft ett möte med våra 
ordföringar på Hässlö Värdshus. En 
mycket konstruktivt och bra träff 
med flera idéer om hur vi tillsammans 
kan bli ännu starkare i organisatio-
nen.

 
Länsbygderådet  planerar också att 

genomföra en konferens i början av 
november för att planera inför vår 
kommande verksamhet.

 
Ha en underbar höst och dela gärna 

med er av era idéer och verksamheter 
till oss.

 
På återhörande!

Helen Fahlin
Ordförande
Länsbygderådet i Västmanland

Trogna läsare i hela 
Västmanland!

Jag hoppas att ni saknat U-Svängen efter som-
maren – vi är ju en månad sena.  
Jag erkänner: allt beror på mig, som haft den 
dåliga smaken att utveckla en präktig influensa. 
Aldrig sjuk, brukar jag säga, men nu fick jag igen 
under en hel månad för de kaxiga orden! 

Tack för de bidrag jag fått till aktuellt nummer – 
jag hoppas bidragen också flyter in framöver, så 
att vi inom kort kan få till ett avslutande nummer 
för 2013! Allt ni jobbar med där ute är av intresse, 
stort och smått. Reser ni kanske en gammal sten-
mur? Eller har ni haft sy- eller vävstuga? Jag vet! Ni 
har ordnat kulturvandringar och läst sagor för de 
yngsta! Det ska böjas i tid…

I vilket fall som helst, så kan ni ringa vem som 
helst i styrelsen (namn och adresser på tidningens 
baksida) och berätta om något som hänt eller ska 
hända. Men har ni något som skall berättas i text 
och inte riktigt kommer igång, så ring direkt till 
undertecknad, så får ni all hjälp ni önskar. 
Vi hörs!

Ing-Britt Klang
Redaktör U-Svängen/sekr. Länsbygderådets 
styrelse
Ring: 073-999 33 69
Skriv:  ingbrittolasse@bredband2.com

Varmt välkommen 
till ett nytt inslag i 
U-Svängen

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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Sommartack till KBI

Ni kommer väl ihåg de vackra sommar-
bilderna från Kungs Barkarö i förra numret av 
U-Svängen! Här kommer Britt-Marie Häggkvist 
Back, sekreterare Kungs Barkaröbygdens 
Intresseförening,  och vill framföra ett varmt 
tack till sina styrkor:

Hej KBI:s intresseföreningsvänner!

Nyss tyckte jag att jag skrev att våren var här och 
nu har det redan börjat kännas som höst med det 
där kyliga och klara i luften. Tack och lov att vi har 
fyra årstider.

Sommaren gick fort och arbetet med sittplats och 
vindskydd hann börja vid Botten men slutfördes 
inte p g a semestrar. Bryggor och omklädningsrum  
sköttes som vanligt från v 24-34 av villiga krafter 
från intresseföreningen och vi tackar Inger och 
Ingemar, Magnus Sköld, Ronny Moström, Anita 
och Ojars, Gert och Elisabeth, Kristina och Torvald, 
Marianne och Bernt-Erik, BM och Krister, Lena och 
Anders, Ann-Marie Karlberg samt Bosse och Sofia 
för ett gott arbete.

Många besökare har noterats och alla har verkat 
nöjda och glada. En otäck händelse med en av-
bruten plastpinne nerkörd i botten och pekande 
mot bryggan gjorde att vi spikade upp skyltar om 
att barnen inte skulle dyka rakt ut från bryggan.

Vi har även påverkat kommunen att sätta upp 
skylt om att ev medtagen hund (inte i bemärkelsen 
slutkörd) bör hållas under uppsikt och i koppel för 
allas trevnad.

Vi har också mottagit den glädjande nyheten om 
att Trafikverkets tidigare planer för väg 250  
(med mitträcke) som vi så kraftfullt motsatt oss  
har skjutits upp till 2020. Då lättar ju också trycket 
på en cykelväg längs Jägaråsen. Det är en riktig  
win-win-situation.

Varmt välkommen 
till ett nytt inslag i 
U-Svängen

Här några av de frågor och förslag som kom upp:
• Problemen för länsbygderåden röran-
de HSSL:s hemsida och möjligheterna 
för effektiv användning av den disku-
terades. Våra ordföranden var väl med-
vetna om problemen och nu kommer 
HSSL inte bara att ”titta på problemen” 
utan också se till att de blir lösta.

• Länsbygderådet tog upp frågan om 
utbildning av styrelserna i landet och 
föreslog olika ämnen för styrelsernas 
medlemmar. Vår ekonomiansvariga  
N G Nilsson ville se en kurs i bland an-
nat föreningsekonomi.

• Idéer runt inrättande av länsavdelning-
ar med kommunbygderåd som bas kom 
upp och skall föras vidare.

• Olika former av projekt som berör 
Länsbygderåden behöver ekonomiskt 
stöd. HSSL delar gärna med sig av möj-
liga källor för stöd till projekten.

• HSSL har anställt en ny kommunika-
tör för arbete på centrala kontoret.

• Vi fick löfte om att erhålla HSSL:s  be
fintliga informationsblad, som stöd för 
vårt arbete i länet.

• Ett praktiskt exempel på när Länsbyg-
derådet inte kan engagera sig som stöd 
togs upp. På inbjudan har representan-
ter för styrelsen i Västmanland besökt 
Anders Fläckes kvinnogrupp mot vargar 
och fått information om deras åsikter 
och insatser. HSSL:s ordföranden med-
delade omgående på mötet sin åsikt till 
styrelsen i Västmanland, nämligen att 
HSSL inte driver enskilda frågor eller 
stöttar enskilda grupperingar. Detta be-
sked har också framförts vid besöket hos 
Anders Fläckes grupp, med hänvisning 
till grunderna för HSSL:s verksamhet.

• Mötet avslutades i glädje över att det 
kunnat genomföras och har tillfört 
mycket till Länsbygderådets energi och 
framtidsplanering. Länsbygderådet i 
Västmanland hoppas att riksordföran-
dena känner detsamma!

Gå gärna in på HSSL:s hemsida: 
www.helasverige.se 
och lär dig mera om centralorganisationen!

Fyra styrelsemedlemmar i Länsbygderådet mötte härom veckan de två 
nya ordförandena i Hela Sverige ska leva, Åse Blombäck  och Staffan 
Nilsson . De kom till Västerås för några timmars umgänge, samtal och 
information till länet. Frågor från Länsbygderådet fattades inte heller, 
men dagen blev givande och sammanfattningen positiv.

Kärkommet besök hos 
Länsbygderådet i Västmanland

Ordförande i HSSL  
Åse Blombäck,  

Båtskärsnäs

Ordförande i HSSL  
Staffan Nilsson, 
Bjuråker och Bryssel 
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BYGDEGÅRDSDISTRIKTET 
sammanträdde i Baggbrons bygdegård, Skinnskatteberg

Det trevliga och stimulerande mötet kom 
också att handla om att Landstinget nu tar 
bort SamSam-bidragen, vilket förstås däm-
pade stämningen. SamSam har varit oerhört 
viktigt för kulturupplevelser i de små lokaler-
na lokalt i bygdegårdarna. Distriktsstyrelsen 
informerade om möjliga vägar att få stöd för 
det fortsatta kulturarbetet genom t ex Bover-
ket, kommunerna, efterföljaren till Leader 
osv. samt inbjöd till kontakter framöver för 
att ge stöd och råd.

Baggbron, Sörby, Riddar-hyttan, Stjärnvik och Åvestbo hade  
inbjudits av distriktsstyrelsen till möte i Skinnskatteberg.  
Styrelsen ville diskutera arbetet i distriktet som utförts och hur 
man kan samverka till att planera framtida insatser.  
Distriktsstyrelsen ville också informera om förbundets arbete, 
kulturutbyte och andra frågor.

Margareta Graaf, EvaMaria Forsberg, Helén Fahlin med son, Monika Hjort, Anders Erman och P O Graaf.
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Henrik Wester, turismsamordnare hos 
VKL, meddelar i en rapport att det 
under sommaren 2013 kom en ökning 
för övernattningar på hotell, stugbyar, 

vandrarhem, camping och förmedlade 
privatstugor och lägenheter. Jämfört 
med förra året ökade denna verksam-
het med drygt 17% och Västmanland 
och Örebro län har de högsta procen-
tuella ökningarna i landet. Henrik 
Wester vill se en vision av fördubblan-
de av besöksnäringens omsättning till 
2020, för att göra den hållbar beträf-
fande inte bara ekonomi utan också 
beträffande miljön och för det sociala 
perspektivet.

Också jaktturismen är på fram-
marsch och här finns redan företa-
gare i Sverige, som etablerat sig för 
att kunna ta emot intresserade. Sedan 
Henrik Westers rapport publicerats, 
har pressen också tagit upp det allt 
mer växande intresset för naturupple-
velser i vildmarken från besökare som 

kommer från länderna utanför Skan-
dinavien. Likaså har flera fritids- och 
reseorganisationer flyttat upp Sverige 
på listan över vackra och upplevelse-
rika länder till nummer fyra i världen. 
Därtill har det internationella intresset 
för vår svenskproducerade mat ökat, i 
och med att de svenska topp-kockarna 
börjar synas i allt fler sammanhang.

Så skönt det skulle vara, att få se allt 
flera besökare njuta av den västman-
ländska naturen, tystnaden, sommar-
ljuset och den goda maten! Ta en prat 
med Henrik Wester på VKL – han har 
all information! 

REKORD 
FÖR ÖKNING AV ANTALET 

ÖVERNATTNINGAR  
I VÄSTMANLAND  
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Styrelsemötet hölls i den stora musiksalen, 
där kulturskolans undervisning sker och 
där instrumenten bor mellan varven. Hu-
set härbärgerar Kulturskolan, men också 
övriga kulturformer har sin verksamhet 
här: musik, film, teater och mycket annat. 
Korpens programblad har en stor mängd 
erbjudanden. Sedan 20 år arbetar kultur-
skolans vänförening Kultera med att stöd-
ja verksamheten ekonomiskt och på andra 
sätt. Detta möjliggör t ex studiebesök och 
resor för kulturskolans elever.

Den stora salongen med sluttande sitt-
ning för 146 personer har ständigt nya 
programpunkter, som lockar. Här spelas 
teater med lokala och besökande sällskap 
och filmvisning görs, numera på det allra 
mest moderna sättet via höghastighets-
uppkoppling från hela världen på inter-
net. Salongen kan också fungera som lo-
kal för konferenser.

Detta år har Skinnskattebergs Kam-
marmusikförening haft anledning att fira 

sina 40 års verksamhet samt att stolt pre-
sentera sin nyrenoverade Malmsjö-flygel i 
Korpen. Den stora och ovanliga flygeln är 
en klassisk Malmsjö från 1927 och mycket 
imponerande – naturligtvis också intrim-
mad att passa akustik och miljö i Korpen.

Och hör och häpna: i dessa dagar, när kul-
turen i våra kommuner beviljas mindre och 
mindre ekonomiskt stöd för sin verksamhet, 
då tar Skinnskattebergs kommun inga avgif-
ter för de barn och ungdomar som deltar i 
Kulturskolan. 
Imponerande 
satsning och bra 
exempel för öv-
riga kommuner!

KULTURHUSET 
KORPEN i Skinnskatteberg

Hela Sverige ska leva:s Länsbygderåd i Västmanland brukar alternera  
mellan olika platser i länet för sina styrelsemöten. Ofta ordnar den aktuella 
kommunens styrelserepresentant i Länsbygderådet  mötesplats. För en tid 
sedan kunde därför Länsbygderådet avnjuta ett besök i Skinnskattebergs 
kulturhus Korpen, en byggnad från 2006, som utgör en effektfull kontra-
punkt till kyrkan på andra sidan landsvägen. 

Fo
to

: M
at

s 
Kä

lls
tig

Fo
to

: M
at

s 
Kä

lls
tig

Mer info:
www.kulturhusetkorpen.se
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Mer info:
www.kulturhusetkorpen.se

Åvestbo byalag i Fagersta kommun, Västmanland, är  
aktiva och sysslar med allt från julmarknad till Barnens dag 
och friluftsgudstjänst. De har även numera en egen lokal, 
Åvestbogården, som kommit till tack vare engagerade  
byalagsmedlemmar som ställt upp och arbetat utan  
ersättning samt sponsring från bland annat Länsbygderådet. 

I augusti i år kom delar av Länsbygderådet, Boverket och 
Bygdegårdarnas Riksförbund på besök till Åvestbogården, 
för att se vad deras pengar bidragit till. De blev imponerade, 
framförallt av den starka sammanhållningen i byn.

Under året har byalaget även anordnat bland annat Barnens 
dag och en friluftsgudstjänst, bilderna är från dessa tillfäl-
len. Nästa riktigt stora aktivitet är julmarknaden, som går av 
stapeln den 23 november.

Varierande aktiviteter 
i Åvestbo byalag



Ordförande
Helen Fahlin
Korsbacksvägen 17
737 91 Fagersta
070-511 14 38
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!


