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Landsbygdsriksdagen avslutades med dans på scenen till tonerna av Can’t stop the feeling med Justin Timberlake. Längst till vänster, i fokus, Julia Bendelin som
ledde morgonsoffan på förmiddagen tillsammans med Staffan Dopping.

Landsbygdsriksdagen 2016 är över
Så är Landsbygdsriksdagen 2016 till ända. Denna
stimulerande, glittrande sammankomst där vi tar del av
varandras erfarenheter och kunskaper och möter människor
med samma intressen från andra delar av Sverige och
Europa.
Sammanlagt var vi 750 deltagare, varav cirka 50 kom från andra
länder. Finland var väl representerat, de ville titta på den svenska
landsbygdsriksdagen för att senare i år ordna en egen, allfinsk
landsbygdsriksdag. EU-organet Europeiska sociala och
ekonomiska kommittén, EESK, var representerat med hela sex
delegater. En av dem, Tom Jones, tog för övrigt plats i den
morgonsoffa som byggts upp på scenen på söndagen, och berättade
om hur olika EU-länder hanterat Landsbygdsprogrammet under
den senaste perioden.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kom till Visby enkom för att
hålla invigningstal på Landsbygdsriksdagen. Det var en glad och
avspänd landsbygdsminister som bland annat sa att han tänkte
börja driva ett hundraprocentigt bredbandsmål för Sverige, istället

för det nittioprocentiga som finns nu, och som utlovade satsningar på
skogsindustrin och fler arbetstillfällen på landsbygden.
Lördagen var de allvarliga debatternas och seminariernas dag. På
söndag morgon tog vi plats i morgonsoffan tillsammans med Julia
Bendelin och Staffan Dopping. Här blandades allvar med skratt. Vi
fick kommentarer till lördagens debatter, vi lyssnade till korta
intervjuer och musik. Och missa för all del inte Louise Nordahls roliga
nyhetsbyrå som sände återkommande ”telegramnyheter” under
söndagsförmiddagen. Finns bland söndagens filmer, se notis nedan.
Sista punkten på söndagen var offentliggörandet av var nästa
landsbygdsriksdag blir. Och nu är det klart; vi ses i Västernorrland och
Örnsköldsvik år 2018! Om vi inte ses förr.

PS

Under Landsbygdsriksdagen använde vi appen GenderTimer
för att mäta hur mycket män och kvinnor talade. Resultatet
blev 50-50 på grund av att fler kvinnor hade planerad talartid medan
männen dominerade med antalet spontana inlägg i diskussioner.
Enligt teamet bakom GenderTimer slog Hela Sverige ska leva
troligtvis rekord i antal mätningar under en helg!

Filmer, bilder, tweets & texter…
Landsbygdsriksdagen på Gotland är mycket väldokumenterad, så ni som
inte var på plats – välkomna att ta del av det som hände.
Filmer Allt som hände i plenum finns på film som ligger på både
Landsbygdsriksdagens och Hela Sverige ska levas hemsidor
Facebook Bilder, småfilmer och kommentarer finns på Hela Sverige ska levas
facebooksida
Twitter Massor med tweets på twitter.com/helasverige
Instagram Massor med bilder på instagram.com/helasverigeskaleva
Hemsidor Både på Landsbygdsriksdagens och Hela Sverige ska levas hemsidor
ligger bilder och korta sammandrag av dagarna

TACK!
Vi vill tacka alla er som deltog på Landsbygdsriksdagen och som tillsammans skapade detta
härliga, minnesvärda och roliga evenemang! Ett
alldeles speciellt tack går till alla fantastiska
människor på Gotland som så engagerat arbetat
för att evenemanget ska bli verklighet och för att
vi alla skulle få denna oförglömliga helg.
riksorganisationen hela sverige ska leva

Ledaren

Tre glada ordförande på invigningen av Landsbygdsriksdagen i Almedalsparken. Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva, Bengt Wickman, ordförande
Länsbygderådet Gotland och halvt bortvänd, Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva. Foto: Anne Helgesson

Tack

från ordförandena

Vi säger tack till er alla som hade möjlighet att vara med på Landsbygdsriksdagen på Gotland! Vi har precis genomfört Europas
största landsbygdsevenemang – ett evenemang som för övrigt har
spridit sig till andra länder, som svenskfinska Österbotten, Estland,
Lettland, Litauen, Kroatien, Bosnien Herzegovina och ännu fler. Vi
kan faktiskt kalla det en svensk idéexport.
Betydelsen av Landsbygdsriksdagen är många. På Gotland fanns
det gott om utrymme för deltagarna att träffas och mingla,
diskutera, utbyta idéer och få värdefulla tips och entusiasm. Det är
svårt att slå dessa möten som energikälla när det gäller att vilja
fortsätta utveckla våra bygder och skapa en balans mellan stad och
land. Och den är viktig – det är människorna som är den viktigaste
resursen för att skapa den balansen.
De seminarier och paneldebatter som hölls var också viktiga – vi
måste ha kunskap och fakta med oss för att kunna påverka och
förändra och bemöta den urbana normen.

Vi får heller inte glömma den medieuppmärksamhet som Landsbygdsriksdagens på Gotland fick. Det visar både oss och de som tar
del av nyheter om Landsbygdsriksdagen att våra röster är viktiga
och värda att lägga märke till. Nu var förvisso den nationella
pressen inte intresserad av att täcka vårt evenemang, men det visar
bara att vi fortfarande har en hel del arbete framför oss innan balans
mellan stad och land återspeglas i medierna också! Och nog är vi
väl rustade att ta itu med det arbetet efter denna landsbygdsriksdag?
Nu börjar vi genast ladda om till nästa landsbygdsriksdag som ska
hållas i Västernorrland. Hur väl balanserat kan Sverige ha blivit fram
till dess?

Röster om Landsbygdsriksdagen
Pierre Ländell, Kisa

Anki tycker att den här landsbygdsriksdagen är den bästa hon varit på. Och då
har hon ändå varit med på alla sedan
2002. Skälet är att på Gotland fanns
ordentligt med tid för att träffa andra
människor.

För Pierre var seminarierna och utflykterna
det som verkligen gav något. Och han
kommer hem med en företagsidé.
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– Visst är det kul att gå på seminarier och
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sådant, men när man nu träffar så många
människor från hela Sverige och utomlands, så vill man ju hinna
prata med dem. Den här gången fanns det ordentliga pauser så
att man hade tid att prata med folk. Ett bra program
överhuvudtaget.
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Vad tar du med dig hem?
– Man blir så upplyft när man hör vad andra alla gör. Att det är
samma kamp och samma glädje över hela Sverige.
– Min fredagsutflykt gick till Fårö med besök på Bergman center
och Fårölamm. Jag fick en helt ny bild av Bergman. Han månade
så om fåröborna och det samarbete de hade. När han gjorde sina
filmer ansträngde han sig för att ge dem arbetstillfällen.
Fåröborna skötte allt runt i kring filmerna och agerade ibland
själva i filmerna. Det var också jätteroligt att se hela kedjan från
uppfödning till slakt och sedan försäljning av förädlade produkter
av både kött och ull på lammgården.
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– Jag deltog i skogsresan och fick se en
tjärdal, en bäck med öringar och vi hälsade
på i ett lokalt snickeri som bland annat gör
o
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gärdsgårdar i ene – ett material som finns i
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enorma mängder. Jag är imponerad av
gotlänningarnas förmåga att ta vara på allt och den glöd som
finns på Gotland.
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Anki Påhlsson, Boden

Persson

Anki Påhlsson och Pierre Ländell deltog i Landsbygdsriksdagen. Båda har fått ut mycket och lite olika saker av dagarna.

Vad tar du med dig hem?
– Jag var på två mycket inspirerande seminarier. Det ena
handlade om småskalig livsmedelsproduktion och äppelmusteriet
som presenterades var mycket intressant. Jag ser möjlighet att
starta en liknande verksamhet i min region. Fårfarmen som inte
fick lönsamhet förrän de minskade antalet får och istället
satsade på en egen nisch, gjorde också intryck. Att det var mer
lönsamt att satsa på kvalitet än kvantitet.
– Det var oerhört välarrangerat och jag vill ge en eloge till
arrangörerna. Det var min första landsbygdsriksdag, men jag
kommer absolut att åka på fler.

Hela Sverige ska leva!

Tema UTMÄRKELSER

Prisregn under invigningen

Nyheter i korthet…

Landsbygdsriksdagen inleddes på fredagskvällen, som också var
prisutdelningarnas kväll. Hela tre utmärkelser delades ut.
Hela Sverige ska levas Stora Landstipendium delades ut för första gången och gick
till en överväldigad Lisa Blochmann. Lisa är Fåröbo med en lång meritlista inom
landsbygdsutveckling. Stipendiet är på 35 000 kronor och är ett samarbete mellan
Hela Sverige ska leva och tidningen Land.
Projektet #ungapålandsbygden utsåg Sveriges Grymmaste håla. Utmärkelsen gick
till Mellerud med motiveringen att här finns en skapande och kreativ miljö där
unga kan mötas, utvecklas och genom flera olika forum få gehör för sina idéer.
PostNord delade ut en check på 10 000 kronor till Årets lokala utvecklingsgrupp
och både Idé- och utvecklingsgruppen Karlhamn-Västland, årets grupp 2014, och
Gideåbygdens ekonomiska förening, årets grupp 2015, fick var sin check.
Läs mer på landsbygdsriksdagen.se, bland nyheterna.

Gör din röst hörd!
Vårt arbete med att ta fram de fem frågor som
Hela Sverige ska leva ska arbeta med de närmaste
åren, fortsätter.
Två av Landsbygdsriksdagens seminarier
handlade om ämnet och hela 90 personer deltog.
– Än så länge är det för tidigt att dra några slutsatser säger Terese Bengard, Hela Sverige ska
levas verksamhetschef.
– Nu är det viktigast att vi får ett brett underlag
från hela rörelsen som vi kan jobba vidare med.
Landsbygdsriksdagens seminarium var en start på
det arbete som nu ska göras i hela landet.
En enkät om frågorna ligger på vår hemsida. Gå in
och gör din röst hörd!

Vi yttrar oss över
bredbandsutredningen

Idel glada pristagare: Lisa Blochmann från Fårö, Gunnar Jansson från Idé- och
utvecklingsgruppen Karlhamn-Västland, Bengt Rönnkvist från Gideåbygdens ekonomiska
förening, samt Milos Zivkoviz som tillsammans med två andra representerade Mellerud.
Foto: Linn Hjort och Anne Helgesson

Hela Sverige ska leva har yttrat sig över
utredningen ”statens bredbandsinfrastruktur som
resurs”. Vi ställer oss bakom utredningens förslag
och vill som särskilt viktigt framhålla att
Trafikverket, Affärsverket och Svenska kraftnät
genom tydliga och förpliktigande instruktioner
görs delaktiga i det arbete som pågår för att uppnå
det nationellt fastställda bredbandsmålet. Läs
hela vårt yttrande på hemsidan: helasverige.se/

resurser/yttranden

Här är Hela Sverige ska levas nya styrelse som valdes på årsmötet den 26 maj.
Åse Classon och Staffan Nilsson kvarstår som ordförande. I styrelsen sitter nu,
från vänster: Anna Maris, Staffan Nilsson, Bengt Grönblad, Holger Andersson,
Åse Classon, Peter Eklund, Anna Haraldson Jensen, Lars Bergström, Anna
Frestadius Olofsson, Pia Tingvall, Peter Zetterman, Jan Runfors, Asha Ismail.

Sedan den 10 maj sitter Terese Bengard med i
styrgruppen för Bredbandsforum.

Foto: Linn Hjort

2016 års styrelse för Hela Sverige ska leva

På gång

Hela Sverige ska leva i Almedalen
Hela Sverige ska leva är på plats i Almedalen. Den 7 juli, klockan
12.15–15.15 håller vi ett seminarium i Ideella trädgården, där
vi diskuterar våra fem fokusfrågor: digital infrastruktur, kultur,
finansiering, service och lokalt utvecklingsarbete. Hela
programmet finns på: ideellatradgarden.se

Hela Sverige ska leva! 

Vi tar plats i Bredbandsforum
– Det är ett betydelsefullt forum att delta i då
digital infrastruktur är ett av våra prioriterade
områden och det är oerhört viktigt att
landsbygden har en röst i dessa sammanhang. Vi
hoppas att det ska leda till en bättre förståelse och
att vi kommer kunna ha bredband i hela landet,
säger Terese.

Inled hösten med
Lokalekonomidagarna
Konferensen Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003
och är fortfarande efterfrågad. Den 25–26 augusti inleder vi
höstsäsongen i Alvesta under rubriken ”En annan ekonomi –
lokal och hållbar”. Vi diskuterar bland annat nya begrepp som
bioekonomi, delningsekonomi och cirkulär ekonomi. Läs mer
och anmäl dig på lokalekonomidagarna.se
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Avsändare:
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

SVERIGE

Stortorget 7, 2 tr, 111 29 Stockholm

PORTO BETALT

Vi redovisar projekt
Tre av Hela Sverige ska levas projekt avslutas nu och det är dags att sammanfatta dem. Slutrapport för förstudien om
service ligger redan på vår hemsida, liksom en populärversion. Slutrapporter för de övriga kommer i slutet av juni.

Modell för lokal service
Under hösten och vintern har projektledarna Bosse Lönnqvist
och Bertil Degerlund arbetat med att ta fram ett förslag till
modell för hur samarbete kring den lokala servicen skulle kunna
se ut på lokal, regional och nationell nivå. Det är en förstudie
som har genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna.
Grunden för modellen är utökad mobilisering av den lokala
nivån, alltså byalag, samhällsföreningar, etcetera. Mycket av
arbetet har bestått i att träffa aktörer som berörs av modellen,
för att få synpunkter och förankra modellen. Projektledarna har
träffat hela 22 länsbygderåd, liksom Tillväxtverket, Post- och
Telestyrelsen, Bygdegårdarnas riksförbund och många fler.
Nu planeras för en fortsättning. Vi har startat en dialog med
Tillväxtverket om hur vi kan gå vidare och tanken är att en
projektansökan ska växa fram i de län och regioner som satsar
på en utvecklad service med projektpengar från Tillväxtverket.
Läs populärversionen av slutrapporten på vår hemsida:
Foto: Håkan Almgren

Småskalig konsumentstödd
matproduktion

Slutspurt för #ungapålandsbygden
Nu är det sammanfattningsdags för #ungapålandsbygdens
projektår hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Maj blev en Grande finale för projektet med både träff i
Harads i Boden kommun och deltagande på Landsbygdsriksdagen
på Gotland. Aktiviteterna ramar in några av projektets centrala
mål, att organisera unga, ändra attityder och utmana normer.

Albin
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Avstampet har tagits i Community Supported Agriculture, CSA,
men frågeställningarna har ofta breddats. Intresset har varit
stort, och viljan att jobba praktiskt med konkreta lösningar har
varit påtaglig.

m

Utmanandet av normerna är ett arbete som mottagits med
nyfikenhet och engagemang, både på individnivå och av
organisationer som Sveriges Ungdomsråd och RFSL Ungdom.
Det har varit tydligt både på Landsbygdsriksdagen och på
projektets aktiviteter. Rörelsen och idéerna sprider sig!
Helt fantastiskt har det förstås också varit med de deltagare som
kommit på träffarna som arrangerats i Riddarhyttan, Hudiksvall
och Harads där både kunskap, pepp och nätverk spridits och
stärkts. Det finns många taggade unga landsbygdsbor som är
redo att kliva in med engagemang i landsbygdsrörelsen.
Storstadsnormerna är det dags att lämna bakom oss!

Foto: Isak Bergström

Modellen Bygdens saluhall har arbetats fram och ska testas
under sommaren och hösten 2016, som en konsekvens av
förstudien. Bygdens saluhall är en virtuell saluhall som länkar
samman producenter och konsumenter helt utan mellanhänder,
där maten förbokas av konsumenten och hämtas upp på lokala
utlämningsplatser.
– Engagemanget för pilotprojektet har varit överväldigande,
berättar Albin och många har hört av sig och vill vara med redan
nu, både producenter, konsumenter och volontärer.
Kolla in hemsidan bygdenssaluhall.org

TREVLIG
SOMMAR!

Deltagare på #ungapålandsbygdens träff i Harads, 14–15 maj.

Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 2 tr • 111 29 Stockholm
Ansvarig utgivare: Terese Bengard
Redaktör: Karin Wenström
Telefon: 08-24 13 50
E-post: karin.wenstrom@helasverige.se
Hemsida: helasverige.se

Du hittar oss även på:

Instagram

Facebook

Twitter

Produktion ›› Linjalen Tre.Noll
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Sedan tidigt i höstas har Hela Sverige ska
leva drivit den Vinnovafinansierade
förstudien Småskalig konsumentstödd
matproduktion.
Projektledare Albin Ponnert har
arrangerat workshops runt om i
Sverige, träffat intresseägare och
diskuterat med både konsumenter och
producenter om hur man gemensamt
kan forma en framtid för lokala och
fungerande matsystem, till gagn för såväl
miljö som ekonomi.

helasverige.se/resurser/våra skrifter

