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Vårt nyhetsblad blir digitalt.
Nyhetsbladet du håller i din hand är vårt sista i pappersform. I slutet av april/
början av maj landar vårt första digitala nyhetsblad i din e-postbrevlåda.

DIN EPOSTADRESS ÄR VIKTIG FÖR OSS.

vårt nyhetsblad har alltid varit en viktig kommunikationskanal till våra medlemsgrupper. Det första bladet skickades ut per post i
september 1990, ganska precis ett år efter
att organisationen bildades. Det var ett
enkelt blad i svartvitt som kom ut ungefär
varannan månad under 1990-talet.

■

ulrik strömberg som var med från start berät-

tar att nyhetsbladet ofta hade ända upp till
femton bilagor.
– bilagorna kunde vara en bok, ett remissvar i
en aktuell fråga, en inbjudan till något eller
en enkätfråga om något viktigt ämne.
Ställde vi frågor, skickade vi med svarskuvert och vi brukade få uppåt femhundra
svar. Då ska man tänka på att det bara fanns
cirka 3 000 grupper, berättar Ulrik.
bladet speglade verksamheten på ungefär

samma sätt som nu och de stora frågorna
var post, elektricitet och tele.
– post och telefoni är ju fortfarande stora
och viktiga frågor. Arbetet med utbyggna-

den av fiber, bredband och digitalisering är
numera angelägna frågor för framtidens
samhällsutveckling, säger Ulrik.
i början av 2000-talet gjorde det första bladet

i fyrfärgstryck sitt intåg och bladet fick ett
lite mer påkostat utseende. Men oavsett
grafisk form har vårt nyhetsblad alltid
kommit ut regelbundet och trycks för närvarande i cirka 7 000 exemplar.
nu är det dags för förändring igen, då vi går
över till ett digitalt nyhetsbrev. Ett digitalt
nyhetsblad ger oss möjlighet att vara mer
aktuella och på ett enkelt sätt erbjuda mer
intressant material. Dessutom sparar vi
både på miljön och på våra pengar.
på ett sätt återgår vi till hur kommunikationen såg ut på nittiotalet. Det blir åter lätt
att skicka bilagor i form av boktips, inbjudningar, remissvar med mera. Vi kan även
ställa frågor som vi gjorde då, genom ett
enkätverktyg som ingår i vår programvara,
och på så sätt ta reda på var ni i byarörelsen
står i viktiga frågor.

Nyhetsbladskavalkad. Till vänster vårt första nyhetsblad
någonsin. I mitten, ett av de tidiga nyhetsbladen i
fyrfärgstryck och till höger utseendet på vårt blad de
senaste åren.

Vi har tyvärr inte e-poster till alla våra prenumeranter.
Därför är det viktigt att du kollar att du lämnat din
e-postadress till oss. Här nedan ser du hur du bär dig
åt, beroende på vem du är.

■

■

■

Är du kontaktperson för en lokal utvecklingsgrupp
så kommer bladet automatiskt till din e-postadress,
förutsatt att vi har adressen.
Är du kontaktperson för en lokal utvecklingsgrupp
men inte har lämnat din e-postadress till oss,
kontakta Emma Hagel, länsavdelningen i
Kronoberg, e-post: kronoberg@helasverige.se
Är du registrerad som kontaktperson för en lokal
utvecklingsgrupp och inte har någon e-postadress,
så får du tidningen utskriven på papper,
hemskickad, automatiskt.
Ni andra som vill få nyhetsbrevet, anmäler er
genom att mejla nyhetsbrev@helasverige.se eller
ringer Emma Hagel på tfn 0730-47 36 83.

NY SKRIFT FRÅN SERVICEPROJEKTET.

Projektet Service i samverkan är
inne på sitt sista år och har tagit
fram en inspirationsskrift, fylld
med berättelser från de elva
deltagande kommunerna. Det
börjar i norr med Arvidsjaur
kommun och slutar i söder med
Älmhult kommun. Hämta hem
skriften i vårt digitala bibliotek på
helasverige.se
Projektkoordinator för Service i samverkan är Claes
Becklin.
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Avsändare:
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 2 tr, 111 29 Stockholm

#4 INFRASTRUKTUR I HELA LANDET
Vår senaste balansrapport, Infrastruktur i hela landet, har kommit från
trycket med nya intressanta fakta.
Bland annat kan man läsa att hela 23
procent av länsmedlen går till Stockholms läns vägar, trots att bara tre
procent av Sveriges vägar ligger där.

Vidare betalar bilister på landsbygden en oproportionerligt stor del av de skatter och avgifter som läggs på
bilismen. Och även utan höghastighetsjärnväg går det
redan dubbelt så snabbt per kilometer att resa
sträckan Stockholm-Göteborg jämfört med sträckan
Umeå-Östersund.
Rapporten hittar du på vår hemsida, helasverige.se i
den digitala bokhyllan.

VÄSTERVIK ÄR POPPIS

Vår balansrapport från 2018 visade att 75 procent av
de unga stannar i en majoritet av Sveriges kommuner.
Västerviks kommun blev inspirerade och har låtit göra
en undersökning som visar att hela 86 procent av de
unga stannar i kommunen, skriver VT.se.
Att så många stannar i Västerviks kommun tycker vi är
roligt. Roligt är också att kommunen blev inspirerad av
vår rapport.

NY BOK: FISK I HUS

Att odla fisk ”på torra land” är en
växande rörelse. För närvarande är ett
trettiotal anläggningar i gång – eller
projekteras – i Sverige och nu finns
också den första handboken i
landbaserad fiskodling.
Bakom boken står nätverket Refarm och boken har
växt fram som ett resultat av möten med deltagare i
seminarier, grupparbeten, studiebesök, med mera.
Ladda ner boken från vår digitala bokhylla.
Läs mer om Refarm: refarm.se

LÄR OM LEA

Tillsammans med Färnebo Folkhögskola arrangerar vi
kurser i lokalekonomisk analys, LEA. Kursen heter
Lokalekonomisk analys & ortsutveckling och går på
halvfart och distans under ett år.
Vi har skrivit om LEA i bladet många gånger och det är
en utmärkt metod att ta reda på hur bygdens
ekonomiska flöden ser ut. Hur mycket av pengarna
som invånarna tjänar stannar i bygden? Hur ser
pengaflödena ut? Vet man det så får man en konkret
bild av vad som kan och bör göras.
I arbetet kommer bygden samman och arbetar med
varandra, vilket är en jättebra bieffekt.
Läs mer om kursen på skolans hemsida farnebo.se
under rubriken Sökbara kurser. Ansök innan 15 maj.

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Landsbygden i populärkulturen.
Vi deltog i konventet Folk och kultur med
ett seminarium om bilden av landsbygden
i populärkulturen.
Konventet Folk och kultur arrangerades i Eskilstuna i
februari och handlar om konst och kultur i hela landet.
Underlag för vårt seminarium var rapporten ”Bilder av
landsbygden i populärkultur” som SLU-studenten
Karin Jacobsson tagit fram på vårt uppdrag. Det är ett
ämne som alltid är aktuellt och det sätter verkligen
ljuset på den urbana normen.
SVT:s vd Hanna Stjärne medverkade i seminariet
tillsammans med filmskaparen Victor Lindgren och
Karin Jacobsson. Vår verksamhetschef Terese Bengard
modererade seminariet och tyckte panelen var bra.
– De resonerade insiktsfullt om de schablonbilder som
finns och vilka problem de kan medföra.
Är de medvetna om att de reproducerar schabloner
om landsbygden?
– Ja, det fanns en hög medvetenhet och SVT säger att
de har påbörjat arbetet med att se över hur nyhetsrapporteringen sker. Drama har längre produktionstider
och det är flera års framförhållning vad gäller serier.
Har SVT någon ambition om att landsbygdssäkra/
liknande sina serier?
– Inte landsbygdssäkra, men de har ambitionen att
medvetandegöra fler på normerna och mytbildning-

MIKROFONDEN FÅR PROJEKTSTÖD

Mikrofonden har i dagsläget ställt ut cirka 70 kreditgarantier och blev därmed Sveriges största sociala
investerare, mätt i antal sociala företag som fått
tillgång till kapital.
Det finns nio regionala mikrofonder och all
handläggning av ansökningar sköts ideellt av medarbetarna i organisationerna som står bakom fonden,
läs mer på mikrofonden.se. Nyligen beviljades
Mikrofonden pengar för Vinnovaprojektet ”Finansiering av sociala innovationer”, vilket innebär att fyra
personer kommer att jobba cirka 25 procent under två
år med rådgivning, kompetensutveckling med mera.

Terese Bengard om kulturens villkor på landsbygden.
Foto: Josefin Heed

arna som finns och ta in fler program som speglar
Sverige på ett mer mångfacetterat sätt, säger Terese.
Rapporten som låg till grund för seminariet är alltså
skriven av Karin Jacobsson. Hon går igenom ett antal
mer eller mindre aktuella tv-serier och filmer som
utspelas på landsbygder och diskuterar dem utifrån
hur människorna, skildras.
Rapporten finns att ladda ner från vår digitala bokhylla
på helasverige.se under rubriken ”Vem är du?”
Vill du veta mer om schablonbilder av
landsbygden? Lyssna på Landsbygdsnätverkets
poddavsnitt ”Tystnad tagning” från podden Landet,
landsbygdsnatverket.se

Fler finansieringstips

LANDSBYGDSNÄTVERKETS RAPPORT ”Finansiering för
nya företag på landsbygden” vänder sig till företagare
på landsbygden, som söker utvecklingskapital. Du
hittar den på deras hemsida landsbygdsnatverket.se
under rubrikerna På gång/Nyheter/januari 2019.
Rubriken är ”Så finansierar du din landsbygdsidé”. Där
hittar du även länken till det webbinarium som följde
på rapporten.

■

Enklast hittar du webbinariet genom att googla ”Från
ideell insats till ekonomisk bärkraft” på Youtube.com

Ylva Lundkvist Fridh på Hela Sverige ska leva är
projektledare.

FULL FART FRAMÅT FÖR BYANÄTSFORUM.

Nätverket Byanätsforum som vi driver tillsammans
med LRF och Coompanion har haft mycket på gång på
sistone. Ett alldeles färskt nyhetsbrev finns att läsa på
deras webbplats byanatsforum.se och en serie med
webbinarier har dragit igång som även går att se i
efterhand på deras webbplats. Mer information om
webbinarierna och länk för att anmäla dig finns även
det på webbplatsen.

KONTAKTA OSS
Hela Sverige ska leva
Stortorget 7
111 29 Stockholm
Tfn: 010–489 13 50
E-post:
info@helasverige.se

