
 
 

  

 

 Nyhetsbrev december 2017 

  

Nu har det gått ett tag sen jag hörde av mig, ja vintern 

knackar på dörren. 

Men det har hänt en hel del under sensommaren och 

hösten. Vi hade en mycket bra träff i Viby, det var Tina 

Yngvesson, Månika Sager och jag som träffade 

representanter som arbetar gemensamt för bygden. 

Det var en mycket varm dag och vi hamnade upp i en 

filminspelning för SVT, men det var mycket hemligt så 

vad det gällde fick vi inte veta men mötet med de olika 

organisationerna var mycket intressent. 

Tina Yngvesson och jag var på ett möte i Broddetorp, 

det handlade om att det finns medel att söka hos 

Länsstyrelsen men också hur svårt det är att söka.  

Vi bestämde där och då att ordna ett möte med 

länsstyrelsen där de kan hjälpa oss med kunskap för 

att kunna söka medel för våra föreningar. Planerna är 

att Sjuhärad kommer att hålla ett möte i februari. 

Margaretha Bjälkemo 

  

  

  

 

Besök i VIBY 

Besöksprojektet är resultat av ett samarbete 

mellan Hela Sverige ska leva Västra Götaland,  

Bygdegårdarna och Hembygdsförbundet i Västra 

Götaland. Tanken med detta besök var att 

inspirera och utöka vårt samarbete.  

Viby är kyrkbyn i Viby socken i Hallsbergs 

kommun i Närke.  

Du kan läsa hela reportaget på hemsidan, se 

länk i slutet. 

 

Möte i Broddetorp 

Service på landsbygden  

Niclas Fällström, Falköpings kommun berättar 

om hur Falköpings Kommun ser ut. Man har 

många små företag som jobbar med 

mjölkproduktion. Det är svårt att driva små 

företag på landsbygden 

 

Tunbygdens intresseförening och CULITUN  

Claes-Göran och Cecilia Malm har köpt en 

nedlagd fd lanthandel och har där startat 

verksamhet med både affär och diverse 

kulturaktiviteter. Tun ligger söder om Lidköping 

vid Såtenäs.    

 
Julia Löf Unga på landsbygden 

www.ungapålandsbygden.se urban norm, 

40% av ungdomarna vill engagera sig men då i en 

egen fråga. Locka dem med att säga att du är bra 

på detta eller liknande. 

De har under året rest runt med verk av åtta 

kulturutövare på hittills sex platser. Under hösten 

kommer utställningen att gå vidare till Norrtälje. 

 

 



 Staffan Nilsson ordförande i riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva fungerade som moderator för dagarna.  

Ylva inledde med att tala om lokal ekonomi och 
omställning 
Globaliseringen har gjort våra armar så långa så att vi inte 
ser vad våra händer gör. För den globaliserade ekonomin 
spelar platsen ingen roll men för personerna har platsen 
stor betydelse. Inom omställningsrörelsen är 
lokalekonomi väldigt viktigt. Om vi lägger pengar på 
lokala saker ger det ytterligare arbetstillfällen. Eldsjälar 

och samverkan är viktigt. 

Bo Östberg talade om Lokalekonomisk analys LEA. Bo 

kommer från Husby Långhundra i Knivsta Kommun som 

har genomfört en LEA. Orten har 600 hushåll och de 

tycker att de fått en betydlig bättre förståelse för vart 

”ortens” pengar tar vägen genom LEA. 

Tina Hodell från SCB statistik visar vilken statistik man får 

vid en LEA. Grundpaketet kostar 4 500 kr och sedan kan 

man köpa till ytterligare vid behov. 

Mer information från Lokalekonomidagarna finns snart 

på hemsidan. 

 

Rapport från Nätverksträff för näringslivs och 

landsbygdsutvecklare   

Den 25 april i år deltog Tina Yngvesson och Margaretha 

Bjälkemo i en nätverksträff på Löfwings i Broddetorp  

En mycket givande dag med Ingrid Guldbrand, 

enhetschef på Länsstyrelsen som moderator. Träffen 

innehöll bland annat:  

Service på landsbygden  

Niclas Fällström, Falköpings kommun, berättar om hur 

Falköpings Kommun ser ut. Man har många små företag 

som jobbar med mjölkproduktion. Det är svårt att driva 

små företag på landsbygden.   

Han berättade om projektet ”Alla hus” i Burgunda. Man 

håller på att organisera skolorna för att få bukt med de 

dåliga resultaten. Allmänhetens är ytterst tveksam till 

detta.  

Ekoringen i Skövde – är en sammanslutning av diverse 

matproducenter som levererar närproducerad mat hem 

till kund eller till överenskommen avhämtningsplats. 

Detta har blivit succé och en förebild för ”matring” i 

mindre skala på fler orter.  

Tunbygdens intresseförening och CULITUN  

Claes-Göran och Cecilia Malm har köpt en nedlagd fd 

lanthandel och har där startat verksamhet med både 

affär och diverse kulturaktiviteter. Tun ligger söder om 

Lidköping vid Såtenäs. De fick 600 000 kr i projektpengar 

från Leader i starten men har investerat mycket i egna 

pengar för att utveckla servicen på landsbygden. 

Befolkningen i byn önskade sej en affär men paret Malm 

kom ganska snart underfund om att det inte går att leva 

på endast affären.  I affären finns en caféhörna och en 

liten scen där man med jämna mellanrum bjuder till 

olika typer av musikunderhållning bland annat sång då 

Cecilia Malm är en duktig och intresserad sångerska. 

Man har alltså tre ben att stå på och dessutom 

Tunmacken som drivs av en ekonomisk förening.   

  

Lokalekonomidagarna 2017  

Den 12 och 13 oktober deltog Månika Sager och Claes 
Bergqvist i Lokalekonomidagarna på Vann Spa utanför 
Lysekil.  

Inger Fogelberg hälsar välkomna och presenterar 
styrelsen i Hela Sverige ska leva Fyrbodal som är 
huvudarrangörer för dagarna 

Ny kommunikationsplattform 

Den 28 november 2017 fick Hela Sverige ska leva 

en helt ny kommunikationsplattform. Både 

hemsida och logo har förnyats. Dagen innan satt vi 

alla från länsbygderåden framför datorn och följde 

lanseringen. Hela Sverige var med. 

Du kan gå in på hemsidan www.helasverige.se och 

titta på allt det nya, där kan du också läsa hela 

referaten som nämnts här, gå då in på 

sjuhäradssidan genom att följa denna länk 

http://helasverige.se/sjuhaerad/kampanjer/om-oss/    

Jag har nya klistermärken. Om det är någon som 

vill ha kan du kontakta mig på 0705–223 643 eller 

m.bjalkemo@telia.com. 


