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TEMA: LANDSBYGDSRIKSDAG

Nu är det över – och det är nu allt börjar
Så är den trettonde Landsbygdsriksdagen över, och nu är det
dags att summera resultaten och reflektera över hur vi kan
fortsätta det långsiktiga arbetet med att utveckla våra bygder.

Cirka 750 personer deltog, varav drygt 140 volontärer, alla komna från
Gävleborgs län. Omkring 60 utställare fanns på plats, liksom cirka 30
goda exempel som fick visa upp sina projekt och sitt engagemang. 27
utländska gäster kom från länder som Skottland, Makedonien,
Spanien, Finland, Lettland och Montenegro. Och representanter från
alla åtta riksdagspartier tog sig tid att samtala om landsbygden på den
stora scenen under den sista dagen. 69 olika ämnen diskuterades
under lördagens stora Open Space-process, och ett helt nytt sätt att
rösta fram de mest prioriterade frågorna testades: deltagarna fick
sms-rösta på tre frågor var. Bland de som hamnade högst upp fanns
socialt företagande, mötesplatser och service på landsbygden samt
fiber åt alla. Dessa var också några av de frågor som politikerna fick
hugga in i under den stora partidebatten.
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Landsbygdsriksdagen hölls i Göransson Arena i Sandviken. Arenan
byggdes 2009 och har plats för omkring 10 000 personer. Takytan är
på cirka 15 000 kvm2 och åtta mil kylrör hjälper till att hålla isen frusen
när det spelas bandymatcher.
Från ishall till konferenslokal
Men under Landsbygdsriksdagen fanns det ingen is i arenan utan den
förvandlades till en väldig konferenslokal med plats för middag,
scenuppträdanden och utställningar. De proffsiga byggarna visade
verkligen att de visste vad de gjorde när de satte upp monterbara
väggar och hängde upp väldiga tygsjok som tjänade som avdelare för
olika områden.
Stort och imponerande var det – men det viktigaste är ändå resultaten
av diskussionerna mellan deltagarna, och att de känner att de har fått
nya verktyg att använda när de återvänder hem. För nu börjar arbetet
med att omsätta alla diskussioner i praktiken. Det är ju faktiskt det
som Landsbygdsriksdagen handlar om!
Hela Sverige ska leva!
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Ledaren
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Ulf Wickbom styrde partiledarsamtalet med fast hand.

Stefan Löfven omringades av pressen efter partiledarsamtalet.

Partiledarsamtal krönte Landsbygdsriksdagen
Landsbygdsriksdagen i Sandviken kröntes med ett
partiledarsamtal om landsbygden där fem partiledare –
Stefan Löfven (S), Jonas Sjöstedt (V), Gustav Fridolin (MP),
Annie Lööf (C) och Jimmie Åkesson (SD) – deltog. De fick
halvvägs in i samtalet sällskap av Maria Larsson (KD), Marit
Paulsen (FP) och Ulf Berg (M) på scenen.
Alla frågor byggde på den Open Space-process som hållits på
Landsbygdsriksdagen dagen innan. Moderatorn Ulf Wickbom
guidade skickligt och bestämt politikerna mot de frågor som tagits
upp. Omställning, mångfald, bredband och service var några av de
frågor som deltagarna hade satt högst upp på sin dagordning, och
dessa ämnen fick partiledarna ge sig in i.
Att det finns fantastiska möjligheter på landsbygden och att de rätta
förutsättningarna måste ges var alla överens om. Stefan Löfven slog
ett slag för upprustning av vägnätet och ville tredubbla möjligheterna
till service på landsbygden. Gustav Fridolin drog ner applåder när han
förklarade att han tyckte det var helt rätt att betala hundra kronor mer
i månaden för att köra bil, om de pengarna gick till klimatfrämjande
åtgärder som till exempel utbyggd kollektivtrafik. Annie Lööf var stolt
över vad regeringen åstadkommit när det gäller landsbygden – bland
annat den landsbygdssäkring som funnits i några år, och Jonas
Sjöstedt menade att det behövs en tydlig kulturpolitik för
landsbygden. Jonas Sjöstedt bjöd även in Annie Lööf
till en energisamverkan. Hon nappade dock
inte utan menade att regeringen redan
genomfört mycket av de
omställningsförslag som diskuterats.

När EU-politikern Marit Paulsen kom med i debatten fick den ett
europeiskt fokus och djurskyddet engagerade alla på scenen.
Ursprungsmärkning på framförallt kött är ett viktigt led i att som
konsument kunna stödja det svenska djurskyddet, och ett djurskydd i
svensk standard stod de flesta för.
Jimmie Åkesson höll en låg profil. På Landsbygdsriksdagen möttes
han av plakat med texter som ”Landsbygden för mångfald”, och varje
gång han talade ställde sig ett antal i publiken upp och vände ryggen
till.
Mångfald, en viktig fråga
En av de viktigaste frågorna som Landsbygdsriksdagens deltagare valt
ut var mångfalden. Att det inte finns en enda definition av mångfald
visades tydligt, då allt från småföretag till flyktingmottagande och
biologisk mångfald diskuterades.
Under de två timmar som samtalet pågick stod landsbygden högst upp
på politikernas dagordning, och det var till större delen både vänligt
och präglades i många fall av samsyn – och många referenser till
politikernas personliga band till landsbygden. Att basen för frågorna
lagts av landsbygdsrepresentanter själva gjorde att politikerna gick in i
en direkt dialog med dem. Nu återstår bara att se hur de lever upp till
de löften de lade fram.
Partiledardebatten finns inspelad och kan ses på vår hemsida helasverige.se.

Nästa gång ses vi på Gotland
Som sista punkt på Landsbygdsriksdagen i Gävleborg län
offentliggjordes att det blir Gotland som anordnar nästa
landsbygdsriksdag, år 2016.Vi ses då!

Hur känns det i dag Claes?
– Utmattad men nöjd, säger Claes Becklin, projektledare för
Landsbygdsriksdagen, och skrattar. Han har jobbat hårt i
många månader för att vi alla ska få en givande upplevelse.

Claes tackas av Gunnel
Cassel-Söderbäck, Hela
Sverige ska levas styrelse.

– Det verkar som om deltagarna fått en bra landsbygdsriksdag. De
har deltagit på ett aktivt sätt och fått vara med och sätta agendan för
vår rörelse. Maten och kulturprogrammet har varit fantastiska och så
var det oerhört roligt att så många politiker var på plats.

Vilken är din största glädje under Landsbygdsriksdagen?

– Det var på lördagen när deltagarna entusiastiskt skrev upp sig för
olika ämnen till Open Space-processen. Att de till och med köade för att få lyfta sina hjärtefrågor.
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Tack!

Hela Sverige ska leva vill tacka alla som
deltog på Landsbygdsriksdagen och som
gjorde den till ett oförglömligt och
dynamiskt evenemang. Och självklart ska
ett stort tack riktas till alla som arbetade
innan och under för att allt skulle flyta –
volontärerna förtjänar särskild
uppmärksamhet: Ni var fantastiska!

Hela Sverige ska leva!
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Ny europeisk landsbygdsriksdag planeras
Landsbygdsriksdagens fina volontärer representeras här av Alice Lindgren,
Gammelstilla byalag, Pia Möller-Andersen, Torsåker, Ing-Marie MöllerAndersen, Torsåker, och Emil Holmgren, Årsunda.

Tack alla fantastiska volontärer

I höstas anordnades den första Europeiska landsbygdsriksdagen, ERP.
Delar av de internationella deltagarna diskuterade en fortsättning.
Planen är ett ERP vartannat år som en del av en nationell
landsbygdsriksdag, och vartannat år i Bryssel. Siktet är inställt på ett
ERP år 2015 i samband med Lettlands landsbygdsriksdag.

Kenneth Nyberg, regional samordnare för Landsbygdsriksdagen, blir
alldeles lyrisk när han pratar om Landsbygdsriksdagens volontärer. De
är ett gäng att lita på i alla väder.

Nya länder med landsbygdsriksdag

– Jag sms:ar att jag behöver 20 volontärer vid en viss tidpunkt, och de
är där! Alla! De ställer upp för varandra på ett fantastiskt sätt. Några
stycken erbjuder sig frivilligt att jobba under middagspasset så att de
andra kan vara med på middagen. För att bara ta några exempel, säger
Kenneth.

Konceptet med landsbygdsriksdag sprider sig i Europa. Skottland
anordnar sin första landsbygdsriksdag i år, liksom Kroatien. Spanska
regionen Katalonien anordnar sin första landsbygdsriksdag år 2015.
Då anordnas även den första alltyska landsbygdsriksdagen.

Hela Sverige-bladet instämmer. Tack för glad och god service!

Regionala mikrofonder på frammarsch
Mikrofond Sverige hade pressträff på Landsbygdsriksdagen. Där
berättade Ulla Herlitz, vd för Mikrofond Sverige, att tre regionala
mikrofonder är bildade, nämligen Mikrofonden Väst, Mikrofonden Z
och Mikrofonden Öst. Mikrofonden Skåne respektive Örebro län är
under bildande. I ytterligare ett tiotal regioner är processen igång.
För att fonderna ska fungera krävs kapital. Fackförbundet Kommunal
beslutade förra veckan att bli medinvesterare till Mikrofond Sverige
med upp till femton miljoner kronor.

Flera Open Space-grupper valde att sitta utomhus i det vackra vädret.

– Att de är med är oerhört betydelsefullt och gör det lättare för oss att
hitta fler finansiärer, säger Ulla Herlitz.

En viktig del av Landsbygdsriksdagen var Open Space-processen på
lördagen då alla deltagare diskuterade landsbygdsfrågor i grupper.
Processen genomfördes enligt plan och resultatet av alla grupparbeten
finns att ladda ner på vår hemsida helasverige.se

Regionalt pågår också kapitalanskaffning och exempelvis kommer
Göteborgs stad att investera fem miljoner kronor i Mikrofonden Väst. I
Örebro har regionförbundet lovat 400 000 kronor under förutsättning
att den sociala ekonomin bidrar med lika mycket.

Läs resultatet av Open Space-arbetet

Materialet kommer att ligga till grund för vårt landsbygdspolitiska
program som presentas i Almedalen i juli.

Nyheter i korthet…
Delta i vårt landsbygdspolitiska arbete!

Årets lokala grupp och kommun

Hela Sverige ska leva samlar förslag till åtgärder som gynnar livet
på landsbygden. De ska användas i vårt kommande landsbygdspolitiska program. Förslagen på Landsbygdsriksdagen ger grunden,
men vi vill gärna ha fler.

Det finns många lokala utvecklingsgrupper som på ett bra sätt
arbetar för sin bygds utveckling genom spännande och intressanta
projekt. En av dessa får utmärkelsen ”Årets lokala utvecklingsgrupp” som vi delar ut varje år.

Mejla karin@helasverige.se senast den 15 juni. Förslagen måste
vara begripliga och överensstämma med våra värderingar.

På samma sätt finns det kommuner som arbetar på ett medvetet och
systematiskt sätt så att landsbygden eller skärgården i kommunen
kan utvecklas. Kommuner som tar initiativ till lösningar för bättre
levnadsvillkor och försörjningsmöjligheter utanför kommuncentrat.
Den kommun som bäst uppfyllt
våra kriterier, får utmärkelsen
”Årets kommun”.

Färdiga debattartiklar på vår hemsida
Vill du jobba för fler servicepunkter? För att det ska bli lättare att
låna pengar till investeringar på landsbygden? Gå då in i vår
valstuga på helasverige.se
Där finns färdigskrivna debattartiklar i fem olika viktiga
landsbygdsämnen. Där finns även kravbrev som du skickar till
beslutsfattare. Vi ger både tips om beslutsfattare och deras
e-post-adresser.

Nu är det dags att söka
utmärkelserna för år 2014.
Läs mer om kriterierna och
hämta ansökningshandlingar på
helasverige.se
Sista ansökningsdag 31 oktober Ransbysätter & Älgöbergs Bygdeförening tar emot Postnords pris på
2014. Frågor ställs till ulrik.
Landsbygdsiksdagen.
stromberg@helasverige.se
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Stortorget 7, 1 tr, 111 29 Stockholm

Det åt vi på riksdagen
Målet på Landsbygdsriksdagen var att minst 80 procent av
maten som serverades var lokalt producerad. Det är ingen lätt
uppgift, när över 700 personer kommer och samlingen sker i
mitten av maj – då vinterns grönsaker är på upphällningen och
det är lite tidigt för årets skörd.
Trots det lyckades riksdagen nästan uppfylla målet och kocken
Hans-Erik Holmqvist tycker att det varit en mycket rolig utmaning.
Han sitter och tittar på menyn och kommenterar:
– På fredagen så lyckades vi i stort sett uppfylla målet. Det som var
svårt, var salladen. Vi kunde ta en del lokalt men var tvungna att
komplettera med ekologisk sallad från grossist. Grönsakerna till
middagen är svenska ekologiska.
Chokladtryffeln kommer från Gefle chocolaterie och som alla vet,
växer inga kakaobönor i Sverige. Men företaget äger en kakaoplantage
i Dominikanska republiken vilket betyder att det är lokalt ägt, och
tryfflarna är tillverkade i Gävle.
Fredagens lax är kravmärkt norsk, men lokalt bearbetad. En lokal
fiskare hade behövt några månaders varsel för att kunna leverera så
stora mängder. Samma sak gäller grönsakerna.
– Hade vi fått en beställning i september på Östersjölax och grönsaker
till ett visst antal personer så hade vi kunnat tinga allt och serverat
närmast hundra procent lokalproducerat. Men det är ju svårt att ha en
sådan framförhållning vid en konferens, fortsätter Hans-Erik.
Måste köpa hela kycklingen
En ytterligare aspekt när man köper från små producenter är att den
lokala kycklingodlaren får problem om man bara beställer 750
kycklingfiléer. Man måste köpa hela kycklingen.
– Kycklingfilén och ett rökt lår serverades på fredagskvällen.
Söndagens lunchsmörgås bestod av en kycklingröra som innehöll det
kycklingkött som inte gått åt på fredagen, säger Hans-Erik.

Meny
Fredag lunch

förrätt: strömming,
Lokalt förädlad pepparlax,
rostbiff, potatissallad och sallad. killingterrin, syltad primör,
kalvleverpastej, syrad gurka,
potatiskaka, getost, knäckebröd.

Fredag middag

Kyckling med gräddkokt vitkål,
morot och sky. Till efterrätt en
chokladtryffel.

Lördag lunch

Gryta med primörer och bönor,
ramslökscreme, sallad och
surdegsbröd.

varmrätt:

rostbiff,
rotsellericreme, vårens första
skörd, örter, sky.

efterrätt:

rabarber, creme med
citron verbena och kaksmulor.

Söndag lunch

Kycklingsmörgås och juice till
hemfärden.

Genomgående serverades Sandvikenvatten – alltså kranvatten från
Sandviken. I övrigt serverades det lokalt producerade ölet Jädraöl,
samt vin från Argentina och Italien.

Söndagen uppnåddes målet om lokalproducerat. Däremot inte under
lördagen. Lunchens grönsaksgryta innehöll svenska ekologiska
grönsaker och ekologiska bönor. Salladen var ekologisk från grossist.
– Middagens förrätt var helt lokalt och huvudråvaran till varmrätten
var lokal. Rabarbern kom från grossist. Ingen vågade garantera lokal
rabarber eftersom man inte kan förutspå vädret.
Carola Onelius och Lena Åkerlind var med i Landsbygdsriksdagens matgrupp. De hade redan kunskapen om vilka små
producenter som finns i länet.
– Vi har arbetat i flera matprojekt, och bland annat kartlagt länets små
producenter, berättar Carola.
De som till slut fick uppdraget kommer dels från Carolas och Lenas
nätverk, dels från Göransson arenas restaurangs nätverk.
– Kockarna tog fram menyförslag som sedan bearbetades. Resultatet
är ju delvis en budgetfråga, säger Carola.
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