
  
När julfriden sänker sig… 

God Jul och Gott Nytt År 
2017 har gett många glädjeämnen men också hårt arbete i vår 

styrelse.  

Tillsammans med Hela Sverige ska leva, Uppland genomförde vi 
i februari en mycket lyckad konferens ”Lokala Ekonomidagarna” 
. Sigtuna. Konferensen lockade ett stort antal deltagare från 
idéburen sektor, från Länsstyrelser och kommuner i våra två län. 
Att hitta nya vägar för att inspirera människor och att finansiera 
verksamheter som gör våra landsbygder och våra förorter 
levande är vår största och viktigaste fråga. 

Under året har vårt fleråriga projekt Cingo slutredovisats 
skriftligt och ekonomiskt till Forum Syd. Projektet visade på 
många framgångsfaktorer. Föreningar i Belarus inspirerades av 
hur vårt föreningsliv arbetade med idéburet företagande, lokal 
utveckling och samverkan med det offentliga. Erfarenheter som 
de nu bygger vidare på i Belarus. 

Det var två projekt som genomfördes med entusiasm och 
lyckades påverka – men som inte höll sin budget utan gav 
underskott och ansträngd ekonomi för Länsbygderådet. Det har 
också gett oss nya lärdomar om vad man bör tänka på vid 
hantering av ekonomin särskilt i projekt. 

Under året har vi deltagit i Länsstyrelsens partnerskap om 
Landsbygdsprogrammet, i Leaderarbetet, i Landstingets 
workshops om landsbygds- och skärgårdsutveckling, samt varit 
drivande i en arbetsgrupp för samverkan inom 
integrationsområdet i vårt län. Frågor har väckts i dessa 
sammanhang från många organisationer om behovet att bilda 
en plattform för att gemensamt driva de regionala 
utvecklingsfrågorna  

Här har vår förening en viktig roll att tillsammans med andra 
samverka för en levande landsbygd och skärgård samt att skapa 
ett synsätt om en Stad och en landsbygd i balans. 

Jan Runfors 
ordförande 

Nyhetsbrev 
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Länsbygderådet i Stockholms län 

Box 45008, 104 30  Stockholm 

Organisationsnummer: 802 407–7433 

Plusgiro 428 51 01-4 

Kontakt 

Mobil: Jan Runfors 076 213 78 36 

Hemsida: www.helasverige.se/stockholm 

http://www.helasverige.se/stockholm


 

Nymålat - Hela Sverige målar om 

Har ni kollat hemsidan för Hela Sverige ska leva på senaste 
tiden? 
www.helasverige.se  
Den 27 november lanserades en ny hemsida med ny 
struktur och nya färger. Den dagen var det kalas runt om i 
landet hos Länsbygderåden, som via länk rapporterade. 

Vårt länsbygderåd finns med under fliken  
www.helasverige.se/stockholm . Det tar lite tid att få 
ordning på 
gammalt material. Kom gärna med synpunkter på vad ni 
vill hitta  
på sidan! Bidra med rapporter från era föreningar! 

 

Medlemmar 

Våra Nyhetsblad går till föreningar som är medlemmar i 
Länsbygde- 
rådet, till organisationer vi samarbetar med enskilda 
personer som 
vi haft något slags kontakt med. 

På hemsidan har det dessutom funnits en lista med 
utvecklingsgrupper 
som själva kunnat registrera sig. Det har ibland varit 
Leaderprojekt eller 
andra kortlivade grupper. De av er som jag hittar adress på 
får också  
Nyhetsbladet. Vill ni inte ha information från oss, svara då 
bara på det  
här utskicket med Nej tack! 
Övriga erbjuds medlemskap. 

 

Arkiv 

Hur sparar ni era handlingar? En god hjälp kan man som 

förening få av Föreningsarkiven i Stockholm. De ordnar 

kurser för sina medlemmar. För en lokal förening kostar 

det 100 kr att vara medlem. 

www.fslarkiv.se 
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Vad är propaganda 

Utställning hos Forum för levande historia, Stora Nygatan 

10-12 

Vi var där och fick en engagerande diskussion. 

Idag översköljs vi av information och många vill påverka 

hur vi tänker och beter oss. Det här skapar stora 

demokratiska möjligheter, men ställer också krav på oss 

människor och vår förmåga till kritiskt tänkande.  

Den här utställningen visar hur ”det goda samhället” lyftes 

fram i propaganda i Nazityskland och Sovjetunionen under 

1930- och 40-talen. Utställningen handlar också om dagens 

mediesamhälle, vad som styr medieflödet och hur 

mottagliga människor är för påverkan.  

Tanken är att du som förstår propagandans mekanismer 

också kan tänka kritiskt och se igenom manipulerande 

budskap.  

 

Höstmöte 

Staffan Nilsson,  
ordförande i Hela Sverige ska leva inledde mötet med att tala 
om ”Stad och Land i balans och utblickar mot Europas 
landsbygdsrörelse".  

Han inledde med en tillbakablick på organisationens utveckling. 
Lokal demokrati och samarbete mellan föreningsliv och 
kommuner var högst aktuellt redan då. Svågadalen var ett 
samnyttjandeprojekt som realiserades och fortfarande fungerar. 

Landsbygdsriksdagar blev de stora manifestationerna, som 
ordnas vart annat år och som sänder sina krav och förslag till 
kommuner och Riksdag. HSSL tog initiativet till en Europeisk 
landsbygdsriksdag.  

En ny period inleds efter 2020 och Brexit. Nätverk som Hela 
Sverige ska Leva och Landsbygdsnätverket  kommer att vara 
fortsatt viktiga. 

En kort film från Europeiska Landsbygdsriksdagen illustrerade 

talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lever i  bubblor, säger Mia 

 


