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Vi vill önska er en riktigt

God Jul och ett
Gott Nytt år
Tack för i år!
2012 har på många sätt varit ett bra år för riksorganisationen Hela
Sverige ska leva. Landsbygdsriksdagen i Blekinge var en succé, med
1 000 deltagare som samlades för att lära nytt, nätverka och ha
trevligt. Enkäten vi gjorde visade att 93 procent av deltagarna var
nöjda eller mycket nöjda. Sånt höjer kaxfaktorn!
I år fick vi också förnyade anslag och kan nu planera vår
verksamhet fram till och med 2015. Mindre än vi hoppats, men det
ger ändå råg i ryggen.Men för stora delar av landsbygden går det
fortfarande i fel riktning, med skolor och affärer som läggs ner och
en offentlig sektor som drar sig undan. Det krävs nya stigar och nya
strukturer när marknaden och det offentliga försvinner. Det
konstaterade vi i vår verksamhetsplan för 2013. Vi satsar därför på
att bygga landsomfattande nätverk av by-mackar, servicepunkter
och fiberföreningar, för att nämna några verksamheter som krävs
för arbete och vardag på landsbygden.
Politiken är viktig och vi träffar nu riksdagspartierna för att prata
landsbygdspolitik. Och vi ser tecken i skyn: flera av partierna
skriver på ett eget landsbygdsprogram. Själva ska vi börja vässa vår
opinionsbildning för att landsbygdsfrågorna ska bli valfrågor 2014.
God Jul och Gott Nytt Byaår!

Kenneth Nilshem
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Utmärkelse till OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN
Det internationella omställningsnätverket, Transition Network,
som Hela Sverige ska leva är en del av, har nu fått pris i Bryssel.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén delar årligen ut
ett civilsamhällespris, EESC Civil Society Prize, som i år gick till
Transition Network. Priset belönar framstående sociala initiativ
och hyllar insatser hos civilsamhällets organisationer.
För närvarande finns 500 omställningsinitiativ/grupper i 23
europeiska länder, som arbetar för ett miljömässigt hållbart
samhälle. Läs mer om Omställning Sverige på
www.transitionsweden.com

Landsbygdsbutikerna fokus på konferens
I början av februari arrangerar Hela Sverige ska leva och
Tillväxtverket en erfarenhetskonferens för de cirka 15 mentorer
som arbetar med stöd till landsbygdsbutiker. Syftet med konferensen är erfarenhetsutbyte och att allmänt diskutera insatser
för att utveckla lanthandlare.

FÖRSTUDIE OM Förening för lanthandlarE
Antalet lanthandlare fortsätter att minska trots olika initiativ
från regering och riksdag. Idag finns cirka 1 000 lanthandlare
kvar. Med start i januari undersöker Hela Sverige ska leva
intresset bland dessa för att starta en intresseförening. Det finns
många tänkbara uppgifter för en sådan förening, och en av dem
är att stärka handlarnas position gentemot grossister och andra
aktörer. En intresseförening är också viktig för erfarenhetsutbyte och nätverkande.
Förstudien ska vara avslutad i slutet av juni 2013.
Projektledare är Bosse Lönnqvist, tfn 0730-73 39 49
och Bertil Degerlund, tfn 070-696 29 52.

Inez Abrahamzon
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Från Dalskogs Tennisklubb och Byalag kom styrelseledamöterna
Anders Lindberg och Magnus Hvit samt ordförande Linda Hamrin.

Ett stort grattis till
Årets lokala grupp
och Årets kommun

Dalskogs Tennisklubb och byalag blev Årets lokala
utvecklingsgrupp och Örnsköldsvik blev Årets kommun. Båda
fick sina utmärkelser under högtidliga former på Hela Sverige
ska levas höstmöte, den 27 november. Höstmötet höll till på
Tensta Träff, norr om Stockholm.
På vår hemsida finns mer att läsa, både om gruppen och
kommunen. Där finns också en dokumentation från
själva höstmötet. Mer om detta i nästa nyhetsbrev.

NYHETER I KORTHET

Kalendarium

Vårdcentral på nätet i Gunnarsbyn

Kultur kan göra skillnad
Konferens i Folkets Hus i Bräcke, Jämtland 7-8 februari.

I Gunnarsbyn och Harads byggs servicepunkter i ett projekt som ägs
av Bodens kommun. Under projektperioden provas olika typer av
service, bland annat kan invånarna ansöka om bygglov, få information om dagisplatser och information om färdvägar. Dessutom kan
Gunnarsbyborna träffa både läkare, sjukgymnast, sjuksköterska och
arbetsterapeut i Boden på distans genom uppkopplingar till två av
stadens vårdcentraler. Det är något som projektledaren Leif
Engström är stolt över.
– Det är vi först i Sverige med. Tekniken har funnits i många år, men
ingen har egentligen använt den, säger han och berättar att i Harads
finns servicepunkten i samhällets vårdcentral.
När projektet är över ska samhällena själva ta över och driva servicepunkterna utifrån ett avtal med Bodens kommun. Vilken service det
blir, bestäms under våren.
Projektet fick en utmärkelse på Landsbygdsnätverkets Ullbaggegala
för ett par veckor sedan.

Nya servicelösningar i Kalmar län
I Kalmar län pågår ett serviceprojekt där 12 orter, en i varje kommun,
deltar och bygger servicepunkter. Huvudman är Regionförbundet i
Kalmar län och processledare Bosse Lönnqvist, ordförande i Kalmar
länsbygderåd. Servicepunkter etableras, först och främst med innehåll
av kommersiell service och olika samhällsfunktioner.
Andra aktuella områden är fiberutbyggnad, olika typer av e-tjänster,
tillgång till livsmedel/drivmedel samt marknadsföring och profilering
av orten och bygden.
Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 1 tr • 111 29 Stockholm
Ansvarig utgivare: Staffan Bond
Redaktör: Karin Wenström
Telefon: 08-24 13 50
E-post: karin.wenstrom@helasverige.se

Du hittar oss även på:

Facebook

Twitter

YouTube

Här diskuterar vi kultur som strategisk utvecklingsfaktor, hur kultursatsningar kan leda till arbetstillfällen, företagande och framtidstro,
med mera. Möt och bli inspirerad av operasångerskor, kommundirektörer, teaterproducenter, konstnärer och politiker som skapar skillnader med kultur utanför storstäderna. Delar av konferensen kommer
att visas genom Hela Sverige ska levas hemsida.
Läs mer på vår hemsida, där du även kan anmäla dig
www.helasverige.se/kansli/projekt/kultur-kan-goera-skillnad/

Lokalekonomidagarna på turné
Under våren 2013 arrangeras regionala Lokalekonomidagar på fyra platser i Sverige. Genom
dessa konferenser hoppas Hela Sverige ska leva
och övriga medarrangörer nå fler intresserade
och dessutom bättre kunna anpassa seminariets
innehåll till de lokala ekonomiska förutsättningarna.
Datumen är preliminära, så gå in på vår hemsida i mitten av januari
för att få slutgiltig tidpunkt, www.helasverige.se. I samband med
Lokalekonomidagarna finns också möjlighet att delta i en separat
workshop kvällen innan, om hur ni kan få ekonomisk nytta av en
vindkraftsutbyggnad i er bygd. Se vår hemsida för mer information,
under rubriken Våra projekt/vindbrukets lokalekonomiska nytta.
Lokalekonomidagarna på turné
Råneälvdal, Norrbotten, den 14 mars
Falköping, Västra Götaland, vecka 14. Datum ej bestämt.
Röstånga, Skåne, den 9 april.
Docksta, Västernorrland, den 18 april.
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Örnsköldsvik representerades av Lena Lindström, näringslivsutvecklare,
och Peter Holmkvist, ansvarig för tillväxtfrågor i kommunen.

