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Vad vill du läsa? 

Vad vill du att våra nyhetsbrev ska innehålla? 

Vi får många inbjudningar från andra 

organisationer. Många samarbetar vi med. 

Andra är nya i alla fall för mig.  

Att dela erfarenheter är centralt! Så bjud in oss 

att läsa om vad ni gör! Skicka en bild. 

Här är tider för vårens nyhetsbrev: 

Nr 2 skickas 4 april – manusstopp 31 mars 

Nr 3 skickas 18 maj – manusstopp 13 maj 

Marianne 

nord.marianne@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2014 

 

 

Innehåll: 

1. Vad vill du läsa? 
Notera dag för Årsmöte 
Möte med RUFS 
 

2. Håkan Norrgård död 
 

3. Ordförande har ordet 
 

4. Ideell kulturallians, årsmöte 
med Bengt Göransson 
Tensta Konsthall, ny utställning 
 

5. Friteatern på turné 
Amin Ali i Rinkeby 
 

6. Debatt och dialog 
Socialforum 
Bambuser, videosändningar 
Blank Spot Projekt 1 år 
 

7. EU-rapport om svensk skuldsättning 
och bostadsmarknad  
Seminarium om kollagring 

  

Notera dag för 

årsmöte 

2016 års  

Årsmöte hålls den 26 april i 

Rågsveds Folkets hus.  

Kallelse skickas efter påsk. 

Möte med RUFS  

10 maj 17.30 – 19.30 

Bryggarsalen, Brygghuset 

Avdelningen för regional 

utveckling på SLL kommer att 

informera 1 timme 

Föreningarna samlas för att 

diskutera den kommande 

processen samt arbetet med 

integrationsöverenskommelsen i 

länet 1 timme. 

Mer info; se Ordförande har ordet 

 

mailto:nord.marianne@gmail.com
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Håkan Norrgård 

Håkan har varit med i styrelsearbetet från 

slutet av 90-talet då vi hette Rådet för Lokal 

Utveckling till dess han helt nyligen stilla 

somnade omgiven av sin familj. Vi minns 

Håkan som en engagerad förkämpe för 

föreningslivet, hos oss i Länsbygderådet och 

bland annat i Hyresgästföreningen regionalt. 

Han hade ett rikt kontaktnät, erfarenhet och 

kompetenser och var för oss i styrelsen en 

mentor, rådgivare och lyssnare samt en mycket 

duktig kassör. Håkan brann för Hela Sverige 

ska leva och det lokala demokratiska 

utvecklingsarbetet. Under den tid då lokala 

utvecklingsgrupper i våra förorter startade, 

inspirerade av stadens satsning på lokalt 

inflytande i ytterstaden var han med och 

bildade Hökarängens stadsdelsråd och var dess 

förste ordförande. 

När Länsbygderådet sommaren 2014 

beviljades Cingoprojektet, för att arbeta med 

mänskliga rättigheter och demokratiskt 

utvecklingsarbete i Belarus (Vitryssland), 

finansierat av Forum Syd, tog han sig 

entusiastiskt an administratörsrollen i 

projektet. Håkan ingick som en av tio i det 

partnerskap som leder projektet, han löste 

ekonomiska klurigheter när det internationella 

banksystemet och regimen i Belarus inte 

tillåter överföring av medel på konventionella 

sätt, betalade visumkostnader på knöliga vägar 

till ambassader som inte alltid är så 

samarbetsvilliga. Håkan var med på första 

partnerskapsmötet i Vilnius, Litauen, hösten 

2014, och när alla andra var trötta i huvudet 

efter en lång dags planerande drog Håkan med 

Lotta och Birgitta på långa strövtåg – staden 

skulle upptäckas.  

Håkans sista resa i Cingoprojektet blev till 

Vitebsk i Belarus sommaren 2015. Oförtrutet 

knycklade han sin rullator upp och ner i hissen 

till den lägenhet elva trappor upp där vi bodde, 

letade keramikhantverk hem till hustrun Inger 

och introducerade svenska seder och bruk för 

våra Belarusiska partners. 

 

 

 

Några ord från projektteamet i 

Belarus: 

 

”Du var en mycket god människa, som 

den är som är delaktig i sådana här 

projekt. Håkan, du kom till oss fast att 

du inte var fysiskt helt frisk. Vi kommer 

att sakna dig och din livsglädje. Jag var 

mycket imponerad över ditt aktiva 

levnadssätt. Det är inte ofta jag har mött 

personer som du. Vi är glada att ha fått 

lära känna dig och ditt minne kommer 

vara med oss under lång tid. Vila i frid.”   

 

Lotta och Janne 
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Ordförande har ordet – Lotta och Janne 

I år finns vi med på många arenor där våra perspektiv behövs.  

Vi har inlett ett samarbete med Landstinget om den regionala utvecklingen genom RUFS 2050. Där 

får våra föreningar en möjlighet att påverka dess inriktning inom områden som berör demokrati, det 

sociala och integration förutom frågor som rör trafik och annan infrastruktur. Arbetet sker i den 

arbetsgrupp som startat för en eventuell integrationsöverenskommelse i länet. Tillsammans med SLL 

kommer vi att bjuda in till en första informationskväll om RUFS i maj då vi kan ta fram våra frågor för 

att sedan lyfta dem i RUFS - arbetet vid en process av typ ’Open Space’ i september. 

Vi finns också med hos KSL där vi försöker få politiken att se nyttan av oss och vårt lokala arbete. 

Mycket arbete återstår ännu. Lättare är det i landsbygdsprogrammet där vi finns med i Partnerskapet 

på Länsstyrelsen och i Leaderarbetet i länet. Här är trepartnerskapet mellan idéburen, kommunal och 

privat sektorn i fokus.  

Det händer mycket i vår sektor; Civilsamhället kan göra skillnad för att öka sammanhållning och 

trygghet i samhället. Flera förslag på hur ideellt engagemang kan tas tillvara finns i det betänkande 

som 25 februari lämnades till regeringen av Dan Ericsson, Utredningen för ett stärkt civilsamhälle. 

Han betonar vikten av det Överenskommelsearbete som bedrivs på nationell, regional och lokal nivå. 

Kulturdepartementet är ansvarigt för det fortsatta arbetet med remiss och eventuella förslag. Arbetet i 

utredningen har skett i nära och bred samverkan med civilsamhället på ett sällan skådat sätt! 

Utredningen finns att ladda ned på regeringens hemsida 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou201613  

Läs gärna också Dan Ericssons artikel i Dagens Samhälle http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-

staerker-vi-civilsamhaellets-roll-i-demokratin-22837   

I mitten av februari genomfördes Partnerskapsbörsen i ESF-projektet PIACS, www.piacs.se.  

Projektet är en förstudie med nära 50 nationella/regionala organisationer från den sociala ekonomin 

samt ett antal offentliga aktörer. 43 utvecklingsidéer har nu kokats ned till 18 arbetsgrupper som får 

arbete vidare, HSSL nationellt finns med i sex av grupperna och Länsbygderådet i Stockholm är 

delaktigt i flera. Läs mer på hemsidan piacs.se och prenumerera nyhetsbrevet för att följa med i 

utvecklingen. 

Arbetsmarknads och näringsdepartementet gör nu en satsning på sociala företag som ett verktyg för att 

nå människor som står långt från arbetsmarknaden. Lars Bryntesson har fått ett uppdrag att jobba med 

frågan. Han har länge arbetat för samverkan kring civilsamhälle/social ekonomi men särskilt med 

sociala företag, Läs mer på http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/utredningsuppdrag-

om-socialt-entreprenorskap  

Regeringen har beslutat att genomföra en treårig satsning där totalt 60 mnkr tillförs för 

sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag. Tillväxtverket får i 

uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen utarbeta och genomföra ett nationellt program med 

insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer för att 

därigenom öka antalet sysselsatta. Mer att läsa http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02 

/regeringen-satsar-pa-sysselsattningsframjande-insatser-genom-arbetsintegrerande-sociala-foretag  

Sist men inte minst – nu ser vi fram mot Landsbygdsriksdagen 2016 på Gotland – en härlig mötesplats 

för oss som jobbar med demokratiskt lokalt utvecklingsarbete! HSSL Länsbygderådet Stockholms län 

finns på plats med sex av oss i styrelsen, dels med ett seminarium om Cingo-projektet och ett om 

integration. Har ni chans och möjlighet att åka – titta in på hemsidan http://lbrd.helasverige.se – 

anmälan till lägre avgift senast 17 mars! 

Vi har en spännande vår och sommar att se fram emot!  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou201613
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-staerker-vi-civilsamhaellets-roll-i-demokratin-22837
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-staerker-vi-civilsamhaellets-roll-i-demokratin-22837
http://www.piacs.se/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/utredningsuppdrag-om-socialt-entreprenorskap
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/utredningsuppdrag-om-socialt-entreprenorskap
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02%20/regeringen-satsar-pa-sysselsattningsframjande-insatser-genom-arbetsintegrerande-sociala-foretag
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02%20/regeringen-satsar-pa-sysselsattningsframjande-insatser-genom-arbetsintegrerande-sociala-foretag
http://lbrd.helasverige.se/
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Ideell Kulturallians 

KALLELSE till årsmöte med IKA - Ideell 
kulturallians Stockholms län 
DATUM: Måndag 21 mars 18.00 – 20.30 2016 
PLATS: Folkets Hus Rågsved, Rågsvedstorg 11 
VI SERVERAR:  Kaffe och mackor från 17.30 
 
Kvällen inleds med en föreläsning av Bengt 
Göransson på temat 
Kultur, demokrati och civilsamhället som följs 
av samtal med Bengt om hur vi kan bredda 
och stärka kulturen i Stockholms län. 
19.30 Årsmöte 
 
ANMÄLAN:  Senast 18 mars, 
marianne.pihl@outlook.com 
Ange Namn, e-post och organisation 
 - handlingar sänds till föreningens 
kontaktperson och anmälda ombud 18 mars 
 
Ideell kulturallians Stockholms län 
Marianne Pihl, ordförande 
Bilagor; Kallelse, Ansökningsblankett, 
Adresslista på styrelse, revisorer och 
valberedning 
Mer Info: www.ideellkultur.se 

 

 

 

 

Allmänna visningar:  

Torsdagar och lördagar 14:00 

Medborgare till medborgare:  

Tisdagar 12:00–14:00 

The Silent Unversity: Språkcafé  

Söndagar 14:00–17:00 

 

 
Bengt Göransson vid Godtemplargårdens 100-

årsjubileum 2014. 

 

 

 

 

 

 

Ny utställning: 

Standardlängden av ett mirakel med 

Goldin+Senneby 
27/1 – 15/5 

 

Ny bok 

Black Transparency: The Right to Know in the 
Age of Mass Surveillance är namnet på 
designduon Metahavens nya bok och kan 
beskrivas både som en grafisk undersökning 
och en essä om det digitala övervaknings-
samhället. 10/2 

  

mailto:marianne.pihl@outlook.com
http://www.ideellkultur.se/
http://tenstakonsthall.us4.list-manage.com/track/click?u=03c5bf7fb12f316590915f294&id=9c8917e732&e=d7f850e653
http://tenstakonsthall.us4.list-manage.com/track/click?u=03c5bf7fb12f316590915f294&id=dfe1a199d1&e=d7f850e653
http://tenstakonsthall.us4.list-manage1.com/track/click?u=03c5bf7fb12f316590915f294&id=b0b33ab956&e=d7f850e653
http://tenstakonsthall.us4.list-manage.com/track/click?u=03c5bf7fb12f316590915f294&id=b9d1b80072&e=d7f850e653
http://tenstakonsthall.us4.list-manage.com/track/click?u=03c5bf7fb12f316590915f294&id=b9d1b80072&e=d7f850e653
http://tenstakonsthall.us4.list-manage.com/track/click?u=03c5bf7fb12f316590915f294&id=18647261d0&e=d7f850e653
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Friteatern på turné 

 

 
 

Amin Ali i Rinkeby  

Islamiska förbundet i Järva, 
Somaliska riksförbundet i 
Sverige & Galka Utbildning och 
Utveckling       

bjuder in till föreläsning med 

komikern och journalisten Aman Ali 

 

Var? Rinkeby Folkets Hus, Rinkebysalen Datum: 

måndagen den 7 mars Tid: 17:30 – 20:00   

Aman Ali är en amerikansk historieberättare vill berätta om 

mångfalden inom muslimsk kultur. Med utgångspunkt i hur 

det är att vara en ung muslim i dagens USA vill han mana 

till debatt och eftertanke genom humor.  Han har bland 

annat varit med och skapat sociala-medier-fenomenet ”30 

Mosques in 30 Days”, en resa genom USAs alla 50 delstater 

med syftet att skildra nyskapande historier om muslimer i 

Amerika. Föreläsningen är gratis. Vi bjuder på fika. Varmt 

välkommen att närvara när han besöker Rinkeby! 
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Debatt och dialog 
 

 
 

LSU:  
Regeringen måste höja statsbidraget till unga 

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Rebecka 

Prentell, ordförande i LSU, att det är dags för regeringen att 

höja ambitionerna för ungas organisering. Forum delar 

denna bild och menar även att detta gäller för hela 

civilsamhället, där statsbidragssystemet inte prioriterats 

under lång tid. Läs mer 

Vad tycker du? 
Barn till tiggare bör generellt inte erbjudas skolgång 

samtidigt som polisen snabbare ska vräka människor från 

olovliga boplatser. Det är några av slutsatserna i Martin 

Valfridssons utredning om utsatta EU-migranter. 

Forum tycker att det är problematiskt att utredningen ställer 

akuta insatser mot det viktiga långsiktiga arbetet och befarar 

att flera av de rekommendationer Valfridsson presenterat 

kommer att försvåra situationen. Läs mer. 

  

  

 

Our mission is to provide the 
easiest and most superior 
solutions for real-time mobile  
video sharing 

 

 

The user Socialforum_se just started broadcast 

"Morgonforum 26/2 "Hur kan vi som samhälle ta till vara på 

alla goda viljor?"" via Bambuser. 
 

Blank Spot Project 

För medborgarfinansierad 
kvalitetsjournalistik 

medlem@blankspotproject.se 
 
 

 

Senaste nytt från Blank Spot Project 
 1 år den 7 mars! 

 Regeringens öppenhetsgaranti för biståndet 

floppade. 

 Biståndsministern lobbar bland sjunkande ö-

nationer. 

 Bli blankspottare 2016!  

 

 

 

 

 

 

http://socialforum.us4.list-manage2.com/track/click?u=faaf7b48f0a57d0c77e7c53af&id=5977a964f9&e=23401be108
http://socialforum.us4.list-manage1.com/track/click?u=faaf7b48f0a57d0c77e7c53af&id=368ac1da20&e=23401be108
http://bambuser.com/channel/Socialforum_se
http://bambuser.com/v/6124092
http://bambuser.com/v/6124092
http://bambuser.com/
https://www.blankspotproject.se/stod-oss/mailto;medlem@blankspotproject.se
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Vad säger EU-kommissionen om svensk 

skuldsättning och bostadsmarknad? 

Läs rapporten: Svenska Engelska  

När: Torsdagen den 17 mars, kl. 9-12.30. Vi bjuder på 

frukost från 8.30 

Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2 

Frågor? daniel.dahl@fores.se 

 

 

 
http://2030-

sekretariatet.se/nyhetsbrev-februari-

2016/ 

 

Välkommen på Ekotransport 2030 den 27 

april 2016 

Konferensen om framtidens hållbara transporter, med fokus 

på 2030-målet fossiloberoende fordonsflotta. 

http://2030-sekretariatet.se/ekotransport-2030/ 
 

 

 Välkommen på seminarium om CCS!  

Den 11 mars bjuder Fores in till ett seminarium om CCS, 

något som ligger helt rätt i tiden. Miljömålsberedningens 

ordförande Anders Wijkman kallar geologisk lagring av 

koldioxid för en reservplan. Industri och forskning däremot 

anser att det är enda framkomliga vägen om klimatmålen 

ska nås och att regeringen nu måste ta fram en CCS-strategi 

för Sverige. Energimyndighetens generaldirektör Erik 

Brandsma pekar på vikten av folklig förankring och 

uttrycker det som: ”Men om samhället inte accepterar att vi 

pumpar koldioxid tillbaka in i marken, då kan man 

fetglömma den här lösningen. Om man inte tar in aspekten 

med samhällets bemötande, då riskerar man att satsa 
pengar på fel häst.”  

När: Fredag 11 mars kl. 08.30-09.30 (frukostmacka och 
kaffe från kl.08).  

Var: Fores lokaler, Bellmansgatan 10 i Stockholm (T-bana 

Slussen/Mariatorget)  

 

 

http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?AccountId=7e56b6b8-ccda-4426-8564-3494886d265d&IssueId=2c69bd6b-8652-46d9-843b-b7b6b2a034a5&ContactId=24567815-8229-4bae-8467-f549a993c743&Url=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2feurope2020%2fpdf%2fcsr2016%2fcr2016_sweden_sv.pdf
http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?AccountId=7e56b6b8-ccda-4426-8564-3494886d265d&IssueId=2c69bd6b-8652-46d9-843b-b7b6b2a034a5&ContactId=24567815-8229-4bae-8467-f549a993c743&Url=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2feurope2020%2fpdf%2fcsr2016%2fcr2016_sweden_en.pdf
http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?AccountId=7e56b6b8-ccda-4426-8564-3494886d265d&IssueId=2c69bd6b-8652-46d9-843b-b7b6b2a034a5&ContactId=24567815-8229-4bae-8467-f549a993c743&Url=mailto%3adaniel.dahl%40fores.se
http://2030-sekretariatet.se/nyhetsbrev-februari-2016/
http://2030-sekretariatet.se/nyhetsbrev-februari-2016/
http://2030-sekretariatet.se/nyhetsbrev-februari-2016/
http://2030-sekretariatet.se/ekotransport-2030/

