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Årets styrelse från vänster till höger: Staffan Nilsson, My Fransson, Birgitta Strömgren, Peter Eklund, Åse Classon, Bengt Grönblad, Pia Tingvall, Magnus
Strömberg, Lars Bergström, Kristin Vettorato och Jan Runfors. Saknas: Richard Granberg och Emelie Romland.

Många beslut och mysigt mingel
Hela Sverige ska levas årsmöte var som vanligt ett glatt
och engagerande möte. 86 personer från våra länsbygderåd
och medlemsorganisationer deltog, diskuterade angelägna
frågor och minglade.

Mötet hölls i PostNords lokaler och kommunikationsdirektören
Per Mossberg inledde med att hälsa oss välkomna och tacka för det
samarbete de har med oss.
Ordförande för mötet var landshövdingen i Västerbottens län,
Magdalena Andersson, som med varsam och van hand ledde
deltagarna till beslut i frågorna.
Flera motioner hade lämnats in och ett par av dem leder till åtgärder
för styrelsen. Styrelsen ska ta fram ett förslag till utbildningsinsats i
föreningskunskap för våra medlemmar. Styrelsen ska också uppdra
åt kansliet att inventera goda exempel på skolprojekt i våra länsbygderåd och uppmärksamma Sveriges kommuner och landsting
samt Skolverket på goda exempel på hur landsbygdsskolor kan
överleva och bli framgångsrika.
En av de viktigaste uppgifterna är att välja årets styrelse. Våra
ordförande Staffan Nilsson och Åse Classon valdes om på ett år och
tackade för förtroendet.
I övrigt blev det ganska stora förändringar i årets styrelse. Sex nya

ledamöter valdes på ett respektive två år, var och en med sin egen
kompetens. De har erfarenhet av skogsfrågor, småföretagande inom
turismnäringen, ungdomsfrågor, landsbygdsstrategiska frågor och
affärsutveckling, för att bara nämna något av vad de kommer att tillföra
verksamheten. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna!
Här är årets styrelse:
Åse Classon, ordförande, omval ett år
Staffan Nilsson, ordförande, omval ett år
Peter Eklund, Hela Sverige ska leva Sörmland, omval två år
Lars Bergström, Länsbygderådet Västerbottens län, omval två år
Jan Runfors, Stockholms länsbygderåd, omval ett år
Pia Tingvall, Hela Sverige ska leva Östergötland, omval ett år
Bengt Grönblad, Länsbygderådet Blekinge län, omval ett år
Magnus Strömberg, Länsbygderådet Västerbottens län, nyval två år
My Fransson, Vi Unga, nyval två år
Kristin Vettorato, Leader Mellansjölandet, nyval två år
Birgitta Strömgren, Folkets hus och parker, nyval två år
Richard Granberg, Winnet, nyval ett år
Emelie Romland, Landsbygds- och turismutvecklare i Svenljunga

kommun, nyval ett år

Utmärkelserna Årets lokala
utvecklingsgrupp och Årets kommun 2017
Utmärkelserna Årets lokala utvecklingsgrupp och Årets kommun 2017
kommer som vanligt att delas ut vid föreningsmötet den 28 november. I år
ser vi över frågorna och formerna för utmärkelserna och kommer därför
att lägga upp och sända ut information i slutet av augusti eller i början av
september. Så håll utkik!
Kontakta Ulrik Strömberg, ulrik.stromberg@helasverige.se om du har
frågor.
Sista ansökningsdag är satt till den 27 oktober.

Läs mer
Läs vår verksamhetsberättelse! Här
talar vi om vad vi åstadkommit under
året och berättar utförligt om de frågor
vi arbetat och arbetar med. Ladda ner
på helasverige.se, fliken ”Om oss”.

Kickan Karlsson på Gangvide Farm är en del
av turismnäringen på Gotland. Hon och
hennes man arrangerade en av temaresorna
på Landsbygdsriksdagen förra året och här
serverar hon lokalproducerade hamburgare
till deltagarna.
Foto: Anne Helgesson.

Välkommen till konferens om turismnäringen
Är du turistaktör på landsbygden i programområdet Östra
Mellansverige? Forskare med intresse för frågorna eller
representant för strategiska aktörer/möjliggörare på
regional eller nationell nivå?

Då är den här konferensen för dig. Här möts småföretagare,
finansiärer, affärsrådgivare och forskare på en och samma plats
den 7–8 november i Uppsala.
– Vi vill ge småföretagarna möjlighet att nätverka för samverkan
och paketering av erbjudanden. De ska också kunna bolla
utvecklingsidéer med affärsrådgivare, finansiärer och forskare,
säger Håkan Lindholm, Hela Sverige ska leva Uppsala län, som är
projektledare.

Samarbete kring skärgårdsfrågor
Skärgårdarnas Riksförbund samlade till möte den 17 mars
och bjöd in tjänstemän med skärgård i sitt uppdrag för att
nätverka kring skärgårdsfrågor.
– Vi har länge önskat få igång ett nätverkande för vi saknar
kontakten med de som har skärgården i sitt jobb, berättar Eva
Widlund, Skärgårdarnas Riksförbund.

Bland ”möjliggörare” som kommer finns än så länge
Tillväxtverket, Almi, Coompanion, Kurbits – affärsutveckling för
besöksnäringen, Mikrofonden, Hushållningssällskapet, Destinationsutvecklingsenheter i Östra Mellansverige med flera.
Mötesplatsen är tänkt som en start till samverkan och
förhoppningen är att det på sikt ska bidra till starkare företag och
kluster inom besöksnäringen i Östra Mellansverige samt
utvecklade och nya erbjudanden till besökarna.
Konferensen är ett samarbete mellan Länsbygderådet i Uppsala
län och universiteten i Uppsala, Örebro, Linköping, SLU och
Mälardalens högskola.
Har du frågor? Mejla projektansvarig Håkan Lindholm;
trilobit.viksta@telia.com
Ett trettiotal personer deltog och det blev ett mycket bra möte
med engagerade samtal.
– Utvärderingen visar att deltagarna uppskattade den helhetsbild
de fick av hur mycket som görs, och att utifrån den få en möjlighet
att samordna och arbeta tillsammans, fortsätter Eva.
Nätverksmötet gav mersmak och fler möten kommer.
Utförliga minnesanteckningar finns att läsa på hemsidan
skargardarna.se

Samarbete på nordisk nivå
Det finns även ett skärgårdssamarbete på nordisk nivå. Det nätverket hade möte den 17 maj som filmades och kan ses på Youtube.
Enklast är att söka på ”Nordiska skärgårdssamarbetet” på youtube.se så kommer filmen upp. Läs mer om föreningen på hemsidan

skargardssamarbetet.org

På gång

Visserligen ska vi njuta av sommaren nu, men vi vill ändå
ge ett smakprov på allt intressant som händer i höst.

September
1–3 september. Landsbygdsparlamentet 2017 i Leppävirta.
Finlands motsvarighet till vår landsbygdsriksdag. Läs mer på
hemsidan maaseutuparlamentti.fi
Sidan har information både på finska, svenska och engelska.
12–13 september. Konferens i Jönköping om framtidsstrategier
för mindre platser och kommuner. Målgrupp är alla som vill vara
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en del av framtiden. Arrangör: Internationella handelshögskolan
i Jönköping. Läs mer på hemsidan 250mojligheter.se

Oktober
Hemsidan för Landsbygdsriksdagen i Västernorrland öppnar i
oktober. Landsbygdsriksdagen äger rum 18–20 maj 2018.
6–8 oktober. Nationell omställningskonferens i Växjö. Arrangör:
Omställning Växjö
12–13 oktober. Lokalekonomidagarna i Munkedal. Läs mer på
hemsidan lokalekonomi.helasverige.se
19–21 oktober. Europeiska landsbygdsriksdagen. Läs mer på
hemsidan europeanruralparliament.com

Hela Sverige ska leva!

Nyheter i korthet…
Träff med näringsdepartementet
I mars träffade presidiet och vår verksamhetschef
näringsdepartementet och påtalade hur viktigt det är för
Sverige att förslagen i den parlamentariska landsbygdsutredningen verkligen genomförs.

#ungapålandsbygden i Almedalen 2015, foto: Linn Hjort.

Träffa oss i Almedalen
Den 4 juli kl. 12.30-15.00 kan ni se på brännande teater
och lyssna på intensiva kvartssamtal hos oss i Almedalen.
Klockan 12.30-13.00 spelar Riksteatern och Folkteatern
Gävleborg upp delar ur sin rosade pjäs Landet inuti – om svensk
landsbygd och queera erfarenheter i skuggan av den urbana
normen.
13.00 inleder journalisten och författaren Po Tidholm det första
av sex kvartssamtal med viktiga aktörer. Ni får höra
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Britta Lejon, ordförande för
fackförbundet ST och Catharina Håkansson Boman, förhandlare
för Sverigeförhandlingen, prata om hur hela Sverige ska kunna
leva. Fler spännande gäster är på gång!
Välkomna till Ideella trädgården, Birgers gränd 7!

– Departementet berättade hur arbetet går och att det finns
utmaningar i att lägga fram en proposition då det är många
departement som är inblandade. Planen är att den kommer i
mars 2018, säger verksamhetschef Terese Bengard.

Nytt från Bredbandsforum
Hela Sverige ska leva är representerad i Bredbandsforums
styrgrupp genom Terese Bengard. Vid styrgruppens möte den
29 mars antogs en ny avsiktsförklaring om vad Bredbandsforum är och vad deltagarna vill med forumet. Se hemsidan

bredbandivarldsklass.se

Debatt om lokal journalistik
Lokal journalistik är ett fortsatt hett ämne. Terese Bengard
debatterade TV4:s beslut om att lägga ner lokalredaktionerna
i Falun och tre andra ställen i landet. Skälet är besparingar.
Terese sa bland annat att hon tycker att TV4 sviker både sitt
demokratiska uppdrag och landsbygden i och med
nedläggningen.

Vi ser över vårt nyhetsblad under våren. Frågan är hur vi
bäst berättar för er i de lokala grupperna vad vi gör, och
hur vi bäst förmedlar tips och inspiration.
Vi har lagt ut en enkät på vår hemsida och du som svarar
på frågorna är verkligen en stjärna i våra ögon!
Länk till enkäten hittar du på startsidan på helasverige.se
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Du är en stjärna
om du hjälper oss!

Nu är det klart att Malena Bendelin blir projektledare för Landsbygdsriksdagen i Västernorrland
2018. Malena ansvarade för Landsbygdsriksdagen på Gotland förra året och vi är glada
över att hon tackat ja till en fortsättning.

Be

Malena tillbaka som projektledare

Debattartiklar sen sist
Vi har varit flitiga på debattsidan. Hela sju
debattartiklar är skrivna och publicerade i april och
maj. Bland ämnena: Statliga jobb behövs i hela landet,
landsbygden behöver dubbelt så snabbt bredband och en
debattartikel apropå betänkandet ”Delningsekonomi – på
användarnas villkor” som överlämnades till konsumentminister Per Bolund i början av april. Läs dem på vår
hemsida helasverige.se, fliken Press.

Hopp om kortare beslutstider
27–28 oktober. Landsbygdsdagarna i Oskarshamn. Årets tema:
boende, digitala möjligheter, näringsliv och turism. Arrangör: Hela
Sverige ska leva Oskarshamn. Läs mer på hemsidan

landsbygdsdagarna.nu

November
Landsbygdsriksdagen i Västernorrland erbjuder inspirationsresor
runt om i länet på fredagen den 18 maj. De olika destinationerna
lanseras i november.
8 november. Landsbygdsnätverkets landsbygdsgala där Ullbaggen
delas ut inom olika kategorier. I år samlas deltagarna i Tällberg. Läs
mer på hemsidan landsbygdsnatverket.se

Hela Sverige ska leva! 

Staffan Nilsson, vår ena ordförande, deltog den 23 maj i ett
möte med Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet där han begärt en extra dragning om tillståndet för
hanteringen av beslut från Jordbruksverket.
– Vi har fått många kritiska kommentarer över långa
handläggningstider. Den dragning vi fick gav mig intrycket
att de tar frågan på allvar nu och försöker komma ikapp,
säger Staffan Nilsson.

Statliga jobb under luppen
Staffan Nilsson och vår kommunikatör Linn Hjort deltog i
tidningen Altingets konferens om omlokalisering av statliga
jobb den 22 maj. En utförlig rapport om diskussionerna finns
på vår hemsida i nyhetsflödet.
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Avsändare:
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

SVERIGE

Stortorget 7, 2 tr, 111 29 Stockholm

PORTO BETALT

Sommartips från Hela Sverige

Sugen på teater i sommar?
Friteatern spelar teater hela sommaren. Den 16 juni är det
premiär i Vollsjö på “Mannen som blev ensam” efter Fritiof
Nilsson Piratens novell. Den spelas både i Skåne, Mälardalen,
Västerbotten och Västernorrland. “Predikaren å jag” spelas
under musikteaterdagarna på Adelsö och Munsö. Sommarens
turnéplan finns på friteatern.se
Vill du själv ha teater i din samlingslokal? Ring Friteaterns
producent Eva Janstad; 070-543 31 43.

Ung kultur på sommarturné
I sommar turnerar Unga på landsbygden med utställningen
MITT I BLAND – Ung kultur utmanar den urbana normen.
Utställningen består av sju verk som på olika sätt vidgar och
utmanar bilden av vad landsbygd är och kan vara.
– Vi tycker att det ska bli så roligt att få turnera runt med de här
fantastiska verken! Vi hoppas att blir många spännande samtal,
säger Julia Löf, projektledare.
Konstnärerna som deltar är Mirja Palo med ljudinstallation, Lo
Lindström med poesi, Morteza Golestani med mattknytning,
Samantha Ohlanders med musik, Sanna Bodén med klädskapande, Annie Wahlén med smyckeskonst, samt Karolina Bång och
Karin Casimir Lindholm med serieteckningar.
Turnéplan:
Emmaboda 2–3 juni
Oskarström 17–18 juni
Mariannelund 29 juni–6 juli
Rättvik 8–9 juli
Jokkmokk 12–13 juli
Skellefteå 15–16 juli
Klöse 19–20 juli
Järvsö 22–23 juli
Östersund 27–30 juli
Bollebygd 25–27 augusti
Med reservation för ändringar.

Foto: Friteatern

Läs i sommar
Motkraft

Projektet Motkraft, som Hela Sverige ska leva
deltog i, handlade om att ge unga stöd att finna
vägar till en framtid på landsbygden. Den här
handboken med verktyg och tekniker är ett resultat
av projektet. Motkraft var internationellt, så
handboken är på engelska. Ladda ner den på vår
hemsida helasverige.se, fliken Resurser.

Korttricket
Nätverket Kontantupproret fortsätter att diskutera
och sprida kunskap om behovet av kontanter. Nu
senast i den lilla skriften Korttricket som behandlar
de allt vanligare kortbedrägerierna, hur de
organiseras och hur mycket samhället förlorar på
dem. Ladda ner från Kontantupprorets hemsida

kontantupproret.se

Unionens Norrlandsrapport
Fackförbundet Unionens tre nordligaste regioner
har gemensamt arbetat fram den här rapporten om
regionens möjligheter och utmaningar. Det är en
lättillgänglig rapport om tillväxt och dess
förutsättningar och en del myter krossas på vägen.
Finns att ladda ner på Unionens hemsida
unionen.se, sök på Norrlandsrapporten.

Lyssna i sommar
Poddar för hängmattan

Med vår lista över landsbygdspoddar är sommarens
lyssnande i hamn. Listan innehåller en kort
presentation över svenska poddar med
landsbygdsperspektiv. Ladda ner på vår hemsida
helasverige.se, under fliken Resurser.

TREVLIG
SOMMAR!

Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 2 tr • 111 29 Stockholm
Ansvarig utgivare: Terese Bengard
Redaktör: Karin Wenström
Telefon: 010-489 13 50
E-post: karin.wenstrom@helasverige.se
Hemsida: helasverige.se

Du hittar oss även på:

Instagram

Facebook

Twitter

Produktion ›› Linjalen Tre.Noll

Sju av de medverkande konstnärerna. Foto: Julia Löf

