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Hela Sverige ska leva har ny ledning

Åke Edin överlämnar ordförandeklubban till Karl-Erik Nilsson efter årsmötet.

”Gamling” blir vice ordförande

Stort tack Åke och Eva!

Inez Abrahamzon är en riktig ”gamling” inom
byarörelsen. Hon började arbeta med lokal
utveckling i tidiga tjugoårsåldern och har jobbat
med frågorna på alla nivåer. Hon var med
om att starta Sveriges första länsbygderåd, i
Västerbotten.
Inez är medförfattare till den regionalpolitiska
idéskriften ”Landet vinner”, hon efterträdde
Lotta Gröning som projektledare för ett
regeringsuppdrag i Norrbotten med målet att
synliggöra hinder för lokalt utvecklingsarbete,
småföretagande och ungdomars inflytande.
Förutom det har Inez exempelvis skrivit
studiematerial om lokal planering och lokala
vägplaner. Och, naturligtvis, gjort en hel del
annat.
För närvarande arbetar hon som videojournalist
för SVT och har gjort underfundiga krönikor för
programmet Konflikt och NSD.
Läs dem på hennes hemsida: www.inez.se

Åke Edin avgick vid årsmötet, liksom vice ordförande Eva Johansson. Båda har gjort stora
insatser för byarörelsen, både under åren i styrelsen och innan.
Åke kom in i rörelsen i ett besvärligt läge. Han lyfte verksamheten och säkrade en mer långsiktig finansiering. Åke är dessutom den övertygande debattören som oförtröttligt arbetat för att
lyfta landsbygdsfrågorna på den politiska dagordningen.
Eva minns vi, bland mycket annat, för projektledarskapet för landsbygdsriksdagen i Sjuhärad år
2006, vår bästa landsbygdsriksdag hittills.

Familj: två vuxna pojkar
Gör på fritiden: sköter sin jordbruksfastighet,
lär sig skogskötsel
Hela Sverige: fötterna djup nedborrade i den
Latikbergska myllan, men far runt i hela landet
och leder workshops.

På Riksorganisationen Hela Sverige ska levas årsmöte den 25 april valdes ny styrelse
samt ny ordförande och vice ordförande. All information från årsmötet har vi samlat i
ett ”årsmötesextra” på denna sida och delar av nästa. Vi inleder med en presentation
av Karl-Erik Nilsson, vår nya ordförande. Till höger får ni även veta mer om Inez
Abrahamzon som valdes till ny vice ordförande.
För dem som följt Landsbygdskommitténs
arbete är Karl-Erik ingen ny bekantskap. Han
var nämligen ordförande under de två år som
utredningen pågick. Det är en post som betytt
att han verkligen fått tillfälle att tränga djupt in
i landsbygdsfrågorna. Berest har han blivit på
köpet, och därmed väl bekant med de olika förutsättningar som råder på skilda håll i Sverige.
– Vi ville verkligen formulera våra förslag ur ett
underifrånperspektiv och enda sättet att göra

det är att resa runt, se på ort och ställe och
prata med människor. Det var oerhört givande,
säger han.
Landsbygdskommitténs slutbetänkande lämnades den 1 december 2006 och därmed var
de politiska uppdragen avklarade. I den vevan
kom förfrågan från Hela Sverige ska leva.
– Jag blev både glad och stolt över att få
erbjudandet att arbeta för de lokala utveckFortsättning på sidan 2

Årsmötesextra...
Fortsättning, Karl-Erik Nilsson, från sidan 1

lingsgrupperna i Sverige. Det kändes som
en bra fortsättning på mitt arbete i Landsbygdskommittén. Jag har ju verkligen kommit
landsbygdsfrågorna nära i kommittéarbetet
och dessutom själv verkat för lokal utveckling,
både i rollen som kommunalråd och i mitt
engagemang inom föreningslivet.
– Det som ligger mig varmast om hjärtat är att
vi ska vara ett stöd i det lokala utvecklingsarbetet, vi ska vara pådrivare och landsbygdens
röst på de olika politiska nivåerna. Frågor som
handlar om rimliga villkor för att leva och verka
på landsbygden är viktiga och att synliggöra
landsbygdens resurser för hela Sverige.
Även om Karl-Erik numera bor i Uddevalla
är han ännu mest känd från Emmaboda. Där
var han kommunalråd under tolv år, och strax
utanför, i det lilla samhället Lindås, är han uppvuxen. Byarörelsens frågor fick han med sig
tidigt som aktiv inom Lindås bollklubb. Det var
i föreningssammanhang som intresset för de
kommunalpolitiska frågorna väcktes, det som
så småningom ledde till kommunalrådsposten.
Parallellt med det gjorde han karriär som fotbollsdomare på internationell nivå.
Eftersom ordförandeskapet i Hela Sverige
ska leva inte är något heltidsuppdrag, finns
det plats för de andra stora intressena,
ledarskapsfrågor och idrott. För även om domarkarriären är slut på grund av en regel om
åldersgräns så finns intresset kvar. Karl-Erik är
vice ordförande i Svenska Fotbollsförbundets
domarkommitté och riksinstruktör för domare.
Han har även uppdrag för UEFA, bland annat
som mentor för europeiska domare. Ledar-

Vår nya styrelse
På riksorganisationen Hela Sverige ska levas
årsmöte den 25 april valdes följande styrelse.
Ordförande:
Karl-Erik Nilsson, Uddevalla
Vice ordförande:
Inez Abrahamzon, Latikberg
Ledamöter:
Åse Blombäck, Norrbottens bygderåd
Johan Boström, Dalarnas Landsbygdsforum
Lars Carlsson, Länsbygderådet Örebro
Stig Hansson, Länsbygderådet Gotland
Kenneth Nilshem, Studieförbundet Vuxenskolan
Gun-Marie Persson, Länsbygderådet Jämtland
Ingegerd Petersson, Centerkvinnorna
Ersättare:
Gunnel Cassel-Söderbäck, Civilförsvarsförbundet
Åke Clason, Hushållningssällskapens förbund
Emma Hagel, Länsbygderådet Kronoberg
Sven Åke Pettersson, ABF
Jan Runfors, Länsbygderådet Stockholm

Tyckt i press och politik
skapsfrågor arbetar han med i den egna firman och håller föredrag och utbildningar.
– Jag har ju erfarenhet av två olika ledarroller,
dels inom politiken och dels som fotbollsdomare på internationell nivå.
Mer information om Karl-Erik hittar du på hans
hemsida: www.idropol.se
Familj: fru och fyra barn
Har precis avverkat 50-årsdagen: ”Upptäckt
att det inte så himla stor skillnad från att vara
49 år” (skratt)
Fritiden: läser gärna, donar på sommarstället
och försöker träna regelbundet.
Hela Sverige: som ordförande för Landsbygdskommittén har han rest från nord till syd,
från väst till öst.

Goda nyheter från regeringen

En av deltagarna på länsbygderådsmötet var
Linda Ylivainio som är politiskt sakkunnig hos
Maud Olofsson. Hon kunde berätta att någon
form av långsiktig finansiering för Hela Sverige
ska leva ska ordnas. Dock vill departementet
diskutera belopp och arbetsuppgifter och
kommer att föra en dialog med vårt nya
presidium.
Linda Ylivainio berättade också att det är
näringsdepartementet som leder arbetet med
att ta fram en svensk landbygdsstrategi, i
samarbete med jordbruksdepartementet. I
strategin kommer bland annat resultatet av
Landsbygdskommitténs arbete att ingå.

Nu heter vi Riksorganisationen
Hela Sverige ska leva

I förra numret av Hela Sverigebladet
berättade vi om förslagen till stadgeändringar
inför årsmötet den 25 april. Nu är årsmötet
över och besluten klubbade.
Från och med nu heter vi Riksorganisationen
Hela Sverige ska leva. Syftet med ändringen
är att namnet bättre ska spegla vår
kärnverksamhet, att vår organisation tydligt
vilar på det lokala arbetet och de lokala
grupperna. Grupperna är numera fullvärdiga
medlemmar istället för att som tidigare vara
”anslutna” till rörelsen. Länsbygderåd skall
nu finnas i alla län och de ska enligt de nya
stadgarna utses av de lokala grupperna.
Reglerna för mandatfördelning har också
ändrats så att länsbygderåden, och därmed
i förlängningen grupperna, alltid har
röstmajoritet i våra beslutande höst- och
årsmöten.
De nya stadgarna hittar du på vår hemsida:
www.bygde.net

Pressmeddelanden och debattartiklar
l Brev till Anders Igel, TeliaSonera. ”Hejda
Telias nedrustning”.
l Brev till Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, med uppmaning om att
ändra inställning till försäljningen av TeliaSonera.
l Debattartikel om ny strategi för landsbygdspolitiken.
l ”Banverket orkar inte med hela Sverige”
l ”Hela Sverige blir jämställt”
l Öppet brev till partiledarna, riksdagspartierna
”Tar sig Telia an hela Sverige?”
Remissyttranden
l ”Se landsbygden. Myter, sanningar och
framtidsstrategier". Landsbygdskommitténs
slutbetänkande
l ”Revidering av den långsiktiga planen för
banhållning 2004–2015”. Banverket.
l ”Förslag till reviderad investeringsplan”.
Vägverket.
l ”På väg mot ett oljefritt Sverige”. Rapport från
Oljekommissionen.
Alla pressmeddelanden, debattartiklar och
yttranden finns att läsa på vår hemsida:
www.bygde.net

Var står vår rörelse år 2012?

Utan en tydlig framtidsbild som talar om hur vi
som rörelse ska utvecklas och vart vi är på väg,
blir det ingen utveckling. Nu finns en sådan vision eller program. Den heter ”Hela Sverige ska
leva 2007–2012” och vår förhoppning är att den
ska ge kraft och stimulans i det lokala arbetet.
Dokumentet ger en bild av var rörelsen står
någonstans år 2012, vad gäller kompetens, vår
roll i samhället och vår ekonomi.
Läs den, inspireras och ta till dig det som passar utifrån din inriktning och din bygd.
Arbetsgruppen som tagit fram dokumentet har
bestått av: Ann Sörqvist, Fyrbodal, Torbjörn
Persson, Jämtland, Gerd Jonsson, ABF samt
Kenneth Nilshem, Vuxenskolan. Inge Larsson,
Västmanland, deltog som sakkunnig och PerArne Olsson har varit sekreterare
”Hela Sverige ska leva 2007–2012” finns att
hämta i PDF-format på vår hemsida:
www.bygde.net

Färskt från trycket

Den fjortonde skriften i vår inspirationsserie har
Vi ordnar
kommit från trycket.
BREDBAND
l Vi ordnar bredband
Skriften kan beställas
från kansliet
tfn 08-24 13 50 eller via
e-post: info@bygde.net
Den finns även i PDFformat på vår hemsida:
www.bygde.net
En inspirationss
krift med konkre
ta exempel,
fakta och matny
ttiga kontakter

Nästa landsbygdsriksdag
samlas vi i Lycksele

Nu är tid och plats spikad för nästa Landsbygdsriksdag. Den äger rum i Lycksele 7–9
mars 2008 på Hotell Lappland.
Länsbygderådet i Västerbotten har bokat upp
alla rum och jakten på pengar för finansiering
pågår. Vi är tacksamma för alla tips som kommer in om vilka som kan tänkas stödja evenemanget ekonomiskt, säger Inger Granström på
Länsbygderådet i Västerbotten. En projektledare ska anställas som ansvarar för genomförandet.
– Lycksele kommun stöder oss med pengar
som exempelvis kan användas till detta.
Vill du veta mer? Kontakta då:
Staffan Bond, Hela Sverige ska leva,
staffan.bond@bygde.net
Inger Granström; inger.granstrom@sorsele.se

Dags att söka årets utmärkelser
Har din lokala utvecklingsgrupp ett bra arbete
för landsbygden, glesbygden eller skärgårdens utveckling? Har ni genomfört intressanta
och spännande projekt för att utveckla er
bygd?
Kanske tagit initiativ till nya praktiska lösningar
och samarbetformer för bättre levnadsvillkor
och försörjningsmöjligheter?
Då ska ni söka utmärkelsen ”Årets lokala
utvecklingsgrupp 2007”!
Har din kommun en bra politik för landsbygden, glesbygden eller skärgården? Har ni
gneomfört intressanta och spännande projekt
för att utveckal områdena utanför kommuncentrat? Kanske tagit initiativ till nya praktiska

lösningar och
samarbetsformer
för bättre levnadsvillkor och försörjningsmöjligheter?
Då ska ni söka utmärkelsen ”Årets kommun
2007”!
Pristagarna får den traditionella utmärkelsetavlan, en prischeck på 10 000 kronor samt
presentera sina arbeten på Hela Sverige ska
levas höstmöte.
Ansökan ska vara Hela Sverige ska leva
tillhanda senast den 30 september 2007.
Ansökningshandlingar kan beställas genom
Ulrik Strömberg, tfn 08-24 13 50 eller hämtas
från vår hemsida, www.bygde.net

Göteborg får länsbygderåd

Under hösten och vintern har länsbygderåden
i Västra Götaland, tillsammans med
riksorganisationen Hela Sverige ska leva,
arbetat för att undersöka intresset för ett
länsbygderåd i Göteborgsområdet, den enda
vita fläcken på länsbygderådskartan.
Länsbygderådet i Fyrbodal, med Anne Sörqvist
som projektledare, har ansvarat för arbetet.
Och nu börjar det hända saker. Tisdagen den
15 maj hölls ett möte i Bergsjön i Göteborg
där deltagarna bestämde sig för att bilda ett
länsbygderåd.
– Vi har fått väldigt bra respons. Det finns tolv
kommuner inom det nya länsbygderådets

område och i alla dessa finns grupper som är
intresserade av ett länsbygderåd, säger Ann
Sörqvist.
– De som kom på mötet är villiga att göra
en arbetsinsats och vi har människor som är
intresserade av att ingå i en styrelse. Så det
känns väldigt bra.
I början av september hålls ett konstituerande
möte. Hela Sverigebladet återkommer med
rapport och bilder!
Vill du veta mer? Kontakta Anne Sörqvist, tfn
070-202 76 79

Ny personal på Hela Sverige ska levas kansli

Uno Lundback är anställd på kansliet sedan
den 1 maj och arbetar med utbildningsfrågor
och projekt.
– Jag har varit med i byarörelsen ända från
Hela Sverige ska leva-kampanjen då jag var
med om att bilda Siljansnäs sockenförening,
berättar Uno.
Från slutet av 1980-talet har Uno arbetat med
att utveckla anläggningarna på Björkberget i
Siljansnäs och har gått från att vara eldsjäl till
vd för Siljansnäs konferensanläggning.
Du når Uno på tfn 08-24 13 50 eller via hans
epost: uno@lundback.eu

Karin Wenström är anställd som informatör
sedan den 1 maj. Karin har arbetat som konsult
på kansliet sedan november 2005, främst som
redaktör för inspirationsskrifterna och Hela
Sverigebladet, men även ryckt in på andra
arbetsuppgifter.
Karin bor i Stockholm och har bland annat vikarierat som reporter på Västerviks-Tidningen,
jobbat som frilans och är medlem i Bokens stad
i sörmländska Mellösa.
Karin når du på telefonnummer 08-24 13 50
eller e-post karin.wenstrom@bygde.net

Jämställdhetsarbetet får bidrag

Nu har byarörelsens kvinnliga nätverk fått
300 000 kronor av Delegationen för fördelning
av stadsbidrag för kvinnors organisering och
jämställdhetsprojekt. Hela Sverige ska leva
egenfinansierar med 100 000 kronor och Pia
Tingvall har anställts som projektledare sedan
den 1 maj. Pia arbetar sen tidigare som landsbygdsutvecklare för Östergötlands länsbygderåd.
– Arbetsgrupperna som bildades vid nätverksträffen i Åby fortsätter sitt arbete som tidigare,
och min roll blir att vara en samordnare och
ett stöd för dem, säger Pia som är jätteglad för
pengarna.
– Det känns underbart att få de möjligheter som
pengarna ger, att jobba med jämställdhetsfrågorna och sprida kunskaperna.
Landsbygdsriksdagen i Lycksele äger rum
helgen den 7-9 mars och internationella kvinnodagen infaller den 8 mars. Det ska tas tillvara,
säger Pia.
– Till dess har vi hunnit göra en hel del. Vi ska
samarbeta med Västerbottens länsbygderåd
och lyfta jämställdhetsfrågorna under Landsbygdsriksdagen.
vill du veta mer? Kontakta Pia Tingvall på epost: pia.tingvall@telia.com

Posttidning B
Avsändare:
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 1tr, 111 29 Stockholm

Ny layout på hemsidan
Under vintern och våren har en ny plattform
skapats för www.bygde.net Innehållet på
plattformen är adressregistret, hemsidan och
Bygdenetbanken. En ny layout och struktur
på hemsidan kommer under maj och juni
att testas för att sedan tas i fullt bruk under
augusti.
Medlems- och adressregistret utvecklas till att
bli mer användarvänligt för länsbygderåden.
Bygdenetbanken är under återuppbyggnad!
Enkäten som ligger till grund för banken
kommer att sändas till samtliga lokala
utvecklingsgrupper under sensommaren.
Här kan vi tillsammans visa vilken styrka
byarörelsen besitter – här finns kunskapen,
kraften, inspirationen och inte minst
erfarenheten av lokalt utvecklingsarbete.

Spel för regniga dagar

Hjälp oss som tidigare år att fylla vårt
kalendarium med aktiviteter och nyheter. Ingen
nyhet eller aktivitet är för liten eller för stor.
E-posta, posta, ring eller faxa till Ulrik nedan.

Den här gången har vi fem datorspel för barn
i potten. Vi har tre exemplar av ”Mitt djursjukhus”, drömspelet för den djurintresserade som
får ta hand om hästar, hundar, minigrisar och
massor av andra djur som behöver omvårdnad.

För ytterligare upplysningar
Ulrik Strömberg, Hela Sverige ska leva.
Telefon: 08-24 13 50,
e-post:ulrik.stromberg@bygde.net

Vi har dessutom ett exemplar av Byggare Bobs
borgäventyr samt ett exemplar av spelet ”Elias,
operation Lugnvik” där man får följa med den
lilla räddningsbåten Elias ut på uppdrag. Alla
spelen är avsedda för åldern tre år och uppåt.

Nyheter till nätet

Fram med almanackan!
BygdeNetbanken är
under återuppbyggnad
– håll utkik efter enkäten
under sensommaren!!

29–30 maj
“Om nya lösningar inom området kommersiell
service i gles- och landsbygder”. Konsumentverket anordnar konferens i Karlstad.
12–13 juni Inlandsting i Åsarna
Årets inlandsting om energin, kommunikationerna och politiken.
24 juni–30 juni Virserums musikdagar
En festival för barn och vuxna
29 maj–3 juni
Hela Sveriges filmfestival i Jokkmokk. Film,
dokumentär, debatter och seminarier med
landsbygden i fokus.

Hela Sverigebladet trycks i 6 000 exemplar
och går ut till lokala utvecklingsgrupper och
andra som har intresse av vad som händer
på landsbygden.
Redaktör: Karin Wenström
Ansvarig utgivare: Staffan Bond
Kontakt:
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 111 29 Stockholm
Tfn 08-24 13 50
Info@bygde.net
www.bygde.net
Trycks av AlltryckPlus, Lysekil

7 juli Landsbygdens dag i Kronoberg
Gammplatsen i Lycksele 400 år
Det är 400 år sedan Gammplatsen i Lycksele
blev kyrk- och marknadsplats i Ume Lappmark.
Det firas under hela 2007.
29 juni–1 juli
Hemvändarfestival på Gammplatsen. Festtåg
och olika aktiviteter från byarna.
18–19 augusti
Jubileumshelg på Gammplatsen med show,
bygdespel med mera.

Skriv vilket spel du vill ha och svara rätt
på frågan om var nästa landsbygdsriksdag
äger rum, så är du med i utlottningen.
Svaret skickas till karin.wenstrom@bygde.net
Lycka till!
Rätt svar på förra frågan var 23 stycken länsbygderåd.
Reflexerna går till följande personer:
Bengt Knutsson, Edsbyn, Bo Henrysson,
Kågeröd, Ida Molander, Östersund, Per Gudmundsson, Vikarbyn, Katarina Jönsson, Sollerön.

Nästa nummer av Hela
Sverigebladet kommer
efter sommaren!

