Vi utvecklar Sverige!

Hela Sverige ska leva – en kraft att räkna med
Hela Sverige ska leva jobbar för goda villkor i hela landet,

normer och värderingar. Vi arbetar för ett jämställt samhälle som

en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad

inkluderar alla och som skapar förutsättningar för att alla ska kunna

och land. Organisationen bildades på 1980-talet, i slutet av

leva och bo i hela landet.

kampanjen Hela Sverige ska leva. Idag är Hela Sverige ska

Våra redskap är kunskapsöverföring, nätverkande, liksom lokala och

leva en etablerad aktör med två huvuduppdrag. Det ena är

regionala projekt. Vi deltar aktivt i debatten, men för också samtal

att stötta lokalt och det andra är att påverka nationellt.

med beslutsfattare. Vi gör inte arbetet ensamma, utan tillsammans

Hela Sverige ska leva ger råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahåller redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Vi
påverkar nationellt genom att lyfta de frågor inom politiken som är
betydelsefulla för människorna på landsbygden.
Det handlar om alla frågor som gör att människor kan bo och leva på
landsbygden: infrastruktur, bredband och telefoni, service, skolor,
finansiering, mötesplatser och kultur, men också frågor om attityder,

Bygdebanken
Bygdebanken är en databas med
uppgifter om alla medlemsgrupper
i Hela Sverige ska leva. Här finns
fakta om vad grupperna arbetar
med, och kontaktuppgifter till dem.
Bygdebanken är en fantastisk källa
till kunskap om de svenska byalagen! Gå till helasverige.se

Landsbygdsriksdagen
Sedan år 1989 har en landsbygdsriksdag anordnats vartannat år. Det
är byarörelsens stora mötesplats då
människor från hela Sverige med
intresse för landsbygdsutveckling
samlas under ett par dagar för att
diskutera viktiga frågor, inspireras
och utbyta erfarenheter.

med våra medlemsorganisationer och de som vill vara med och
utveckla hela Sverige.
Hela Sverige ska leva samarbetar också internationellt. Vi är aktiva
inom Hela Norden ska leva, vi är en del av byarörelsen i Europa
och samarbetar med europeiska landsbygdsnätverk. Hösten 2015
arrangerade vi den andra europeiska landsbygdsriksdagen tillsammans med våra partners.

Runt 5 000 lokala utvecklingsgrupper,
cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd
och 44 medlemsorganisationer – det är
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva!

Exempel på projekt
Projekt är en viktig del av vår
verksamhet. Ofta handlar de om
att prova nya lösningar på aktuella
problem. Exempel är Mikrofonder
som bland annat ger bankgarantier
till den sociala ekonomin och våra
projekt inom lokal service.
Tillsammans med Vi Unga, U-Land
och 4H arbetar vi för att bryta
storstadsnormen och peppa ungas
organisering i #ungapålandsbygden.
I Små skolor i utveckling utvecklades pedagogiska lösningar med
hjälp av ny teknik och kreativt tänk.

Leve det lokala arbetet!
Runt om i Sverige finns lokala utvecklingsgrupper. De har olika namn, som byalag,
samhällsföreningar eller intresseföreningar. Gemensamt är att de arbetar för den
egna bygdens utveckling och bästa. Det är dessa grupper som Hela Sverige ska
leva representerar.
En lokal utvecklingsgrupp bildas när människor känner behov av den. Grupperna ser till helheten i bygden, och samverkan sker lokalt över föreningsgränser och partigränser. Alla behövs
för att bygden ska blomstra!
Arbetet utgår från vad bygdens invånare själva tycker är viktigt. Många grupper prioriterar
grundläggande service, andra sätter upp vindsnurror eller satsar på lokal turism. Allt fler grupper bildar fiberföreningar och jobbar för att få bredband till bygden. Arbetet sker oftast ideellt.
Kort och gott utför dessa grupper ett betydande samhällsarbete. De utvecklar bygden, vårdar
miljön och stimulerar entreprenörskap. De vitaliserar demokratin och skapar företagsamma
och hållbara bygder över hela Sverige. Gemensamt för alla är strävan efter inflytande, liksom
övertygelsen om landsbygdens värden och möjligheter.

En lokal utvecklingsgrupp
• Arbetar brett för bygdens
utveckling och bygdens bästa.
• Tar tillvara bygdens gemensamma intressen och företräder
bygden i olika sammanhang.
• Är öppen för alla och verkar
offentligt. Den utses och arbetar
demokratiskt och är ofta en ideell
förening.
• Verkar i ett område – byn eller
församlingen – som avgränsas
av bygdens befolkning själva.

Vi är en ideell förening som bildades 1989 i slutet av den stora
kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Medlemmar är de lokala
utvecklingsgrupperna samt 44 medlemsorganisationer. I varje län
finns länsbygderåd, eller länsavdelningar, bildade av de lokala
grupperna. Länsbygderåden stöttar grupperna och ger råd på
regional nivå.
Hela Sverige ska leva ger stöd och röst åt byarörelsen på nationell
nivå genom att sprida erfarenheter, stimulera samverkan, bilda
opinion och påverka politiken för landsbygden.
För den löpande verksamheten svarar en styrelse med representanter
för de lokala grupperna och medlemsorganisationerna.
Ett kansli håller i kontakter, administration och information.

”Det är en glob, jag trampar med min fot.
Vad är centralt , på ytan av ett klot?
Jag väljer Pjätteryd till världens mitt.
Det står mig fritt.”
Alf Henriksson

Vill du veta mer om oss?

Läs senaste nyheterna inom vårt område på vår hemsida.
Där kan du också ladda ner våra skrifter. På hemsidan finns aktuell
information om byarörelsen, organisationen och landsbygdsutveckling.

Adress: Stortorget 7, 111 29 Stockholm
Telefon: 08-24 13 50 • Fax: 08-24 28 05
info@helasverige.se • helasverige.se

facebook.com/helasverige

twitter.com/helasverige

#helasverigeskaleva
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