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Ordförande har ordet 

Förhoppningsvis står vi inför en höst med 

dagar av brittsommar och skördar av 

sommarens odlingar – även om det varit si och 

så med vädret. Och lite vila kanske det hunnit 

bli. 

Vi står inför en höst med många nyheter och 

uppgifter. Inom någon månads tid kommer 

MUCF att utlysa medel för organisationer som 

vill skapa lokala resurscentrum i områden med 

lågt valdeltagande – något som borde vara 

attraktivt för flera av våra medlemmar. Det 

handlar om lokalt och demokratiskt 

utvecklingsarbete, läs gärna mer om detta på 

myndighetens hemsida 

http://www.mucf.se/demokratistod-till-

omraden-med-lagt-valdeltagande  

Viktigt i dessa tider då Europa står inför en 

flyktingström i proportioner som vi inte sett 

sedan andra världskriget och de flyr till länder 

med ett demokratiskt styrelseskick. 

Civilsamhället står för demokrati och vi får en 

möjlighet att jobba med demokrati och mot 

främlingsfientlighet och rasism. 

Vi står också inför starten av EU:s 

strukturfondsperiod 2014-2020. Nu kommer 

snart utlysningarna i socialfonden, 

regionalfonden och landsbygdsfonden. HSSL 

Länsbygderådet Stockholms län ska göra vad 

vi kan för att guida er i djungeln av projekt när 

ni behöver hjälp. Först ut på plan är starten av 

ett av två nya Leaderområden i länet; Leader 

Stockholmsbygd som håller konstituerande 

årsmöte för att bilda föreningen och välja dess 

första styrelse, 23 september kl 16.00 – vi 

återkommer med plats. 

Nu gnuggar vi händerna och tar nya tag! 

Lotta & Janne 

Ny bygdegård invigs i dagarna i Odensala. 

Styrelsen för bygdegårdsdistriktet i Stockholms 

län fick en förhandsvisning.  

Ett nytt alternativ när länsbygderådet har nästa 

större möte. 
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Här är Länsbygderådets styrelse 2015 
Ordförande  

Jan Runfors  jan.runfors@comhem.se /jan.runfors@stockholm.se  08-508 18 052 

Lotta Johansson  lotta.johansson@helasverige.se    076-246 00 56 
Sekreterare 

Marianne Nord  nord.marianne@gmail.com    076-220 83 88 
Studieansvarig 

Margareta Hedström  margareta.hedstrom@comhem.se   070-232 93 45  

Övriga 
Larissa Godlewski  larissa_god@hotmail.com 
Rosa Lundmark  rosa.lundmark@stockholm.se    076-122 91 60 
Philip Lönegren  Lonegrenphilip738@gmail.com    070-774 12 64 
Håkan Norrgård  hakan.norrgard@telia.com    070-535 80 26 
Maria Taikon  mia@romaniglinda.se    076-408 57 70 
Joseph Tekle  j.tekle@yahoo.se    070-431 84 40 
Victor Wilches  viwilches@yahoo.es    072-835 51 58 

 

Byalagsförsäkringen – 

byalagens egen gratisförsäkring 

Du vet väl att du och din lokala 

utvecklingsgrupp är försäkrad genom Hela 

Sverige ska leva och att det inte kostar en enda 

krona.  

Hela Sverige ska leva har tecknat en försäkring 

hos Folksam som omfattar olycksfall för både 

medlemmar och gäster vid alla sedvanliga 

arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, 

rättsskydds- och egendomsförsäkring. Kort 

sagt är det en grundförsäkring som täcker de 

flesta gruppernas behov.  

Eftersom kostnaden blir mycket lägre när man 

köper en kollektiv försäkring så kan Hela 

Sverige ska leva betala premien utan att ta ut 

någon avgift av de enskilda grupperna.  

Läs mer på helasverige.se Kolla längst ner 

under Genvägar och byalagsförsäkringen. Där 

kan du läsa mer om försäkringen och där hittar 

du alltid de senaste villkoren om något skulle 

hända.  

Försäkringen: 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=43df4

b7743&view=att&th=14f217a24abc6bf7&attid

=0.1&disp=safe&zw 

 

Kultur gör skillnad! 
Inbjudan till konferens som hålls i Åmål 

10-11 september. 

Programmet kommer här i pdf och det 

finns även i länken, där det också går att 

läsa mer och anmäla sig: 

http://www.helasverige.se/kansli/vad-vi-

goer/vaara-evenemang/kultur-goer-

skillnad/  

Besök Länsbygderådet  
på Facebook 
https://www.facebook.com/groups/HSSLst

ockholm/ 
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Fototävling 

Minns ni diskussionen på 

Landsbygdsriksdagen i Sandviken?  

Vem skapar bilden av landsbygden? Det 

behövs fler bilder och fler positiva bilder, som 

gärna läggs ut på Wikipedia. Nu är det dags för 

er som fotograferar. Var med i Wikipedias 

fototävling! 

Wikipedia 
5-årsjubileum för Wiki Loves Monuments 

Posted on juli 23, 2015 by admin  

 
Gannarve skeppssättning är en av Sveriges många 
fornlämningar och fotograferades under tävlingen 
2014.  

Har du några fornlämningar nära dig? Ta en titt 

på kartan. 

I år arrangeras fototävlingen Wiki Loves 

Monuments för femte gången i Sverige! Som 

tidigare sker tävlingen i september. 

Varje år har vi på Wikimedia Sverige och våra 

partners blivit stolta och glada över det intresse 

som tävlingen genererat och det fantastiska 

material som kommit in. Det handlar om över 

10 000 bilder från hela landet som nu används 

i alla möjliga sammanhang.  

Vi fortsätter på de fyra kategorier vi hade förra 

året; byggnader, fornminnen, fartyg och 

arbetslivsmuseer. 

Vi ser fram emot att ta del av dina bilder! 

Publicerat i Tävlingsstart, WLM 2015 | Märkt 

Fototävling, Fototävlingar, Tävlingsstart, Wiki 

Loves Monuments, Wiki Loves Monuments 

2015 wikilovesmonuments.se 

 

Debatt och dialog 

RRC Stockholms län – 2 Lunchmöten 

Hornsgatan 24 (Vi bjuder på en lätt förtäring) 

ANMÄLAN: Larissa Godlewski.  

Mail: rrcstockholmslan@gmail.com;  

Tfn: 070-474 30 51; 076-193 75 46  

www.stockholmslan.se 

 

3 september kl.11.30-13.00 

Tidiga satsningar skapar en jämställd 

arbetsmarknad för unga  

 Hur kan vi få ut unga i arbete och samtidigt 

bryta den könssegregerade 

arbetsmarknaden? Gör regeringen, 

landstingen, regionerna och kommunerna 

tillräckligt mycket? 

 Hur arbetar yrkeslärare och yrkeshand-

ledare i skolan och Arbetsförmedlingen för 

att bidra till en mer jämställd tillgång till 

sommarjobb och arbetspraktik?   

 Vad kan vi alla göra för att förbättra 

situationen?  

10 september 2015 kl 11.30-13.00 

”Jämställd arbetsmarknad för nyanlända 

i storstadsperspektiv”. 

- Vilka arbetsplatser finns idag att erbjuda till 
nyanlända kvinnor och vad som krävs för att 
förbättra kvinnornas anpassning till den 
svenska arbetsmarknaden (kunskaper i 
svenska, data- och samhällskunskap, m.m.?  
-  Vilka insatser fungerar bäst, t.ex. AB, 
KOOP, sociala företag, egenföretagande 
med en möjlighet att använda modersmål,  
exportföretag, distansarbete, utveckling av 
hobby till affärsverksamhet, m.m.? 
- Hur sprids information om arbete från 
arbetsgivare till arbetstagare? Finns det en 
skillnad i vilken information nås av kvinnor 
och män?  
- Vi måste också öka kunskaper om 
nyanländas styrkor och behov till alla 
inblandade parter; politiker, tjänstemän, 
lärare och näringsliv – hur når vi dit? 
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Viktig påminnelse:  

Delta i den fortsatta dialogen i den 

nationella Överenskommelsen 

 

Under hösten 2015 och våren 2016 arrangerar 

Överenskommelsen en samtalsserie. Syftet är att 

samtala om Överenskommelsens framtid och 

relevans, sju år efter signeringen. 

 

Samtalsserien är en av flera aktiviteter med målet 

att få en bred och levande dialog på nationell nivå 

och en ökad samverkan i praktiken, med 

Överenskommelsen som utgångspunkt. 

Samtalsserien riktar sig till de organisationer som 

var med i dialogprocessen som ledde fram till 

signeringen 2008, som får möjlighet att samtala 

med representanter från Överenskommelsens 

parter. 

 

Under samtalsserien kommer även gemensamma 

utmaningar och lösningar på dessa att identifieras, i 

hopp om att öka samverkan. Vill du: 

 

• Delta i spännande samtal med 

Överenskommelsens parter? 

• Bidra till att göra Överenskommelsen mer 

relevant? 

 

Då är du varmt välkommen att delta i den fortsatta 

dialogen. 

 

Första träffen är ett internat på Sigtunastiftelsen 

mellan 12-13 oktober. Arrangemanget är helt 

kostnadsfritt, inklusive övernattningen. 

Överenskommelsen anordnar bussresor från 

Stockholm Central till Sigtunastiftelsen. Mer 

praktisk information kommer i god tid före träffen, 

men anmälan bör göras redan nu. 

 

För komplett inbjudan till den fortsatta dialogen, 

klicka här. Vill du anmäla dig direkt till den första 

träffen kan du göra det via den här länken. 

 

Forum - Idéburna organisationer 
med social inriktning 

Morgonforum 

22 sep Obligatorisk medborgartjänst vs 

frivilligt civilförsvar 

Ett seminarium om två förslag för att öka 

tilliten i samhället. Med Ellinor Eriksson, 

medförfattare till Medborgartjänstrapporten 

& Anders Johansson, Civilförsvarsförbundet. 

  

14 okt Europas ryska roulett  
En halvdag om migration - lidande, 

möjligheter och ansvar. Medelhavet är vägen 

till frihet som blivit en dödlig mur, och både 

myndigheter och står handfallna. Så nu är 

frågan; vad gör vi? Vem tar ansvaret, hur 

rustar vi samhället? 

 

2 nov De lönsamma sociala problemen 
Ett seminarium om risker och möjligheter med 

ersättning baserad på sociala resultat. En 

föreläsning om payment by results i England 

och en debatt utifrån ett svenskt 

perspektiv. Kathy Evans från Children England 

inleder. Därefter en debatt mellan Susanna 

Alexius, SU och Stefan Fölster, 

Reforminstitutet. 

Är föreningslivet fritt eller ska 
det styras?

 

 

Spånga-Tensta SDF kommer från nästa år 

att kräva jämställda styrelser hos föreningar 

som söker offentliga bidrag. En 

ledarskribent varnar för "sovjetisering". 

Forum lyfter frågan om hur detta rimmar 

med föreningsfrihet och positiva 

samhällsförändringar. Läs mer här.   

 

  

http://overenskommelsen.us2.list-manage1.com/track/click?u=8971e029990f4e4d526f0a573&id=4c5a046d05&e=45dcde279a
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http://socialforum.us4.list-manage.com/track/click?u=faaf7b48f0a57d0c77e7c53af&id=9386e2442d&e=4d966d5c7b
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Rapporter  

 

Den 1 september kommen den 

– Landlotten 

 

Ett lotteri som Bygdegårdarnas Riksförbund 

startar i samverkan med LRF Media. En lott 

vars överskott går till Bygdegårdarnas 

Riksförbund och därmed direkt tillbaka till 

landsbygden. Läs mer om lotteriet i Lands 

artikel: http://land.se/landlotten-jackpot-for-

landsbygden/ 

Bygdegårdarna i Stockholms län  

har fått en ny ordförande, Bo Carlqvist, 

som till vardags arbetar hos 

Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

 

Studieförbundet Vuxenskolan 

 

Gå en kurs - ta med en vän!  
 
Vi vill ge dig som gått hos oss tidigare ett 

exklusivt erbjudande. Ta med en vän så får 

båda 20 % rabatt* på kursavgifterna. 

Beroende på vilken kurs ni väljer kan ni spara 

över 1 000 kr! 

 

Det är enkelt att utnyttja rabatten. Anmäl er på 

vår hemsida, www.sv.se/stockholm, och skriv i 

meddelanderutan "AUGUSTI 2015" samt din 

väns namn så sköter vi resten. Din vän gör sin 

kursanmälan på samma sätt. 

 

Välkomna till oss! 
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län  

 

Klicka här för att komma direkt till våra 

kursprogram 

 

 

 Medieutredningen #medieutr 

Tyck till om medieutvecklingen och mediepolitiken!  

Gå in på utredningens webbplats, medieutredningen.se,  

och klicka på Forum längst upp i menyn. 

Registrera dig, starta diskussioner, delta i andra trådar  

och ladda upp filer som du tycker Medieutredningen  

eller andra forummedlemmar bör ta del av. 

Hälsar  

Lukasz Lindell, Kommunikationsansvarig 

Medieutredningen - Kulturdepartementet 
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  Bilderna är tagna av Lars OA Hedlund 
 

Schackfyran startade 1979/80 i Västmanland. När Stockholms Schackförbund arrangerade första 

distriktstävlingen 1992/93 var det mer än 1.000 deltagare. Sedan dess har tävlingen vuxit enormt och 

årets deltagarantal kunde räknas till cirka 5.000 – bara i Stockholm!  Sedan ett antal år är Schackfyran 

riksomfattande och i hela landet blev det cirka 14.000 barn som deltog. 
 

Vad är då Schackfyran? Schackfyran är en tävling för fjärdeklasser som har som mål att få alla att vara 

med. De som ligger bakom tävlingen börjar sitt arbete under början av hösten genom att åka runt till 

alla i årskurs 4 som vill ha besök. Under ett normalt klassbesök lär en pedagog från Stockholms 

Schackförbund ut grunderna i schack och berättar om Schackfyran. Man delar också ut en låda med 

schackbräden, -pjäser och inspirationsmaterial inför tävlingen. Förhoppningen är givetvis att barnen 

och lärarna ska vilja delta. Till årets tävlingar intresseanmälde sig knappt 400 skolklasser och cirka 

7.500 barn fick chansen att lära sig schack. 
 

Vad är det som gör Schackfyran till en så populär tävling att delta i? Den individuella prestationen är 

underordnad klassens. För att ha en chans att gå hela vägen räcker det inte att ha några få duktiga 

spelare - det är viktigare att alla i klassen deltar. Detta gör den sociala biten ovärderlig. För deltagarna 

är känslan av att tillhöra en grupp och att tillföra gruppen viktig. Tävlingen blir därför en fantastisk 

möjlighet för lärarna att svetsa samman sin klass. 
 

Årets tävlingar spelades i Globen-Annexet 11-12 april. Med god disciplin fullföljde barnen fyra ronder 

var. Stolthet över att klara av att spela schack lyste i barnens ansikten och glädjen efter ett vinstparti 

var omisskännlig. Att schack är världens roligaste spel visste redan arrangörerna. Nu vet ytterligare 

5.000 mellanstadiebarn från Stockholm det samma. 

 

 

Schackfyran – ett 

integrations- och 

inkluderings-

projekt 

 


