Nyhetsbrev oktober 2019

Årets landsbygdsting en braksuccé
Aldrig tidigare har platserna till ett landsbygdsting tagit slut så fort. Årets ting var det
åttonde i ordningen och det med klart mest intresse för. Programpunkterna på
förmiddagen med de föreläsare som intog scenen i Näshulta kommunalhus får tillskrivas
det stora intresset.
Först ut var arkitekten Erik Berg från Inobi och Egnahemsfabriken. ”Tillsammans kan vi
bygga bättre, mer och för fler” var rubriken på hans föredrag.
Publicisten, författaren och aktören Johan Ehrenberg från ETC och Solparken i
Katrineholm pratade därefter om ”Den långa sikten Om klimatet och landsbygden –
Hoppet – Var kan vi vara 2030.”
”Framtider bortom BNP-tillväxt” var nästa programpunkt. Ett framtida hållbart smart
samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt – hur skulle det kunna se ut? En stor
forskargrupp med olika kompetenser har i mer än fyra år arbetat med scenarier för ett
hållbart samhällsbyggande. Detta föredrogs av professor Karolina Isaksson,
Vägtrafikinstitutet och urbana och regionala studier, KTH
”Har klimatet tid med demokrati?” Med ett alldeles nytt föredrag äntrade Stina Oscarson
scenen och drog verkligen in åhörarna i sitt tänkande kring klimatet.
Sist ut innan lunch var representanter från Affärsplan Näshulta. Deras vision är att skapa
65 nya jobb i Näshulta och att ha 65 fler elever i friskolan till 2030 – Den nära sikten om
den smarta bygden.
Hela Sverige ska leva Sörmland delade ut tre utmärkelser till välförtjänta mottagare.
Lagnö Bo som representerades av Raymond Wigg och
Peter Bylund utsågs till Årets
Landsbygdsgrupp. Här ses
de tillsammans med Hela
Sverige ska leva Sörmlands
ordförande Erik Granbeck.
Motiveringen löd:
Med stort hjärta och mycket
engagemang har årets
landsbygdsgrupp under lång
tid arbetat för att förverkliga
sitt kooperativa boende.

En stark värdegrund och ett uthålligt arbete har förverkligat detta annorlunda
bostad med både 19 lägenheter, ett stor unik gemensamt inomhustorg och en
vinterträdgård. Föreningen är en god förebild som med både gemensamma krafter
byggt bostäder samt driver mot ett alltmer hållbart leverne.
Här ser vi tydligt hur förstudiemedel från Leader kan forma drömmar som sedan
med gemensamma krafter kan förverkligas och verka som inspiration och
föredöme för hela Sverige. Tillsammans och med värme har föreningen uthålligt
drivit utveckling framåt.
Föreningen lägger ner ett intensivt arbete och visar passion genom att finna former
att i vardagen utveckla sina idéer och sitt koncept. Här utvecklar föreningens
medlemmar tillsammans Sörmlands första bogemenskap utifrån sina egna
förmågor. De gör många små vardagliga bragder hela tiden – varje dag, varje
vecka, varje år!
Bygg- och bogemenskapen Lagnö Bo utses till Årets landsbygdsgrupp i Sörmland
2019.
Jan Persson, Kilenkrysset, utsågs till
Årets Eldsjäl på landsbygden med
följande motivering:
Årets eldsjäl är en sann entreprenör
ända ut i fingerspetsarna. Han har drivit
flera företag varav Kilenkrysset är det
som större delen av Sörmland känner till.
Ett bygg- och fastighetsbolag som är
aktivt i de flesta av länets kommuner och
som i besvärliga situationer fått igång
etableringar och förnyelse av såväl
företagsmarknaden som bostadsbyggande. Hans kontaktnät och
byggnationer har genererat många jobb
över hela länet.

Men det är som landsbygdsbo han har tagit ett stort ansvar då samhällets resurser inte
räckt till. Han köpte den nedläggningshotade skolan på Fogdön. Rustade upp den och
skänkte den till nybildade friskolan Vårfruberga. Hösten 2019 öppnade skolan igen med
fler elever än tidigare.
Han har även byggt trygghetsboende, hjälpt den lokala församlingen med bostäder,
byggt nya bostäder för att fler ska kunna bo på landsbygden samt hjälpt idrottsföreningen med nytt klubbhus.
Med sitt starka engagemang för hembygden har han haft mod och vilja att på olika sätt
underlätta eller gått in mot den rådande riktningen och gjort saker möjligt som få hade
trott vara möjligt. Årets eldsjäl är alltid snabb och är en problemlösare av rang och ett
föredöme som det finns relativt få av i Sverige. Att dela med sig av sina framgångar till
gagn för bygdens utveckling är stort! Med sitt starka engagemang för hembygden har
han haft mod och vilja att göra saker som få har trott vara möjliga.

Kiladalens Utvecklings AB (svb)
fick motta pris som Årets
Serviceinsats på landsbygden.
Motiveringen som lästes upp löd så
här:
Med ett enormt engagemang och
stor lyhördhet för bygdens behov
och önskemål var de föregångare
och motor långt före andra. En
digital lösning på den lilla orten för
att lösa de boendes
livsmedelsbehov.
Genom att bygga upp en digital
lanthandel där byborna sitter
hemma och beställer varor från
den stora butiken.

Utlämning en gång i veckan till en central plats i byn, där det finns både kyl- och
frysutrymme och där hushållen hämtar varorna när det passar dem själva genom ett
sinnrikt kodsystem.
Genom ständig utveckling och flexibilitet har butiken skapat flera mervärden och
en ökad service för de boende på orten. Det har också inneburit en kraftig
tidsbesparing och hållbart handlande livsmedel och andra varor.
När projektet introducerades genomförde bygdegruppen utbildning för de boende
för att de skulle kunna beställa varor oberoende av tidigare vana att handla över
internet. Idag finns liknande digitala butiker på flera platser i Nyköpings kommun.
Vi gratulerar till ett innovativt och gott arbete för att finna nya digitala vägar att lösa
landsbygdens servicebehov.
Kiladalens utvecklingsbolag utses till årets serviceinsats på landsbygden i
Sörmland 2019. På bilden syns Gunnar Casserstedt, VD, och Larz Johansson,
styrelsens ordförande.
Därefter vidtog livliga work shops i sporthallen som i detta fall heter Näshultagården. En fantastisk byggnad som Näshultaborna själva tillskapade sig när Eskilstuna kommun dömt ut den gamla sporthallen.
Work shopsen genomfördes enligt metoden open space. Det innebär att alla
deltagare i en work shop sitter i en ring. Du kan byta grupp när du vill och delta i en
annan grupp. Ämnena som diskuterades var bl.a. hur vi kan locka unga, föreningslivets betydelse på landsbygden och mobilitet. Alla deltagare har fått den
dokumentation som gjordes i work shopsen. Många goda idéer, tänkvärda ord och
möjligheter till utveckling och ett enklare liv på landsbygden kom fram i
dokumentationen.
Värdorten Näshultas utvecklingsgrupp Näshulta Framtid är av hela Sverige ska leva
Sörmland nominerade till Årets Landsbygdsgrupp nationellt. De nationella
pristagarna utses av riksorganisationen i november.

Landsbygdsriksdag 2022 till Sörmland?
Hela Sverige ska leva Sörmland har tillsammans med Nyköpings kommun skickat in
ansökan om att stå som värd för 2022 års Landsbygdsriksdag. En ansökan skickades
också in avseende värdskapet nästa år men Hela Sverige ska leva Kronoberg och
Jönköpings kommun drog det längsta strået den gången.
Kan vi hoppas på bättre tur denna gång och se fram att bjuda in hela Sverige till Sörmland
och Nyköping i maj 2022?

Service i samverkan
Projektet, som är Hela Sverige ska levas hittills största, går nu in i ett slutskede. Onsdag
den 16 oktober hölls en slutkonferens med alla elva deltagande kommuner,
representanter från riksorganisationen samt ett stort antal andra landsomfattande
organisationer, t.ex. Folkets Hus & Parker.

Efter intressanta föredragningar av bl.a. representanter från Tillväxtverket och
Näringslivsdepartementet fick alla kommuner som deltar i projektet ge sin syn på hur
projektet och olika processer bidragit till någon form av förändring och/eller utveckling.
I Sörmland är det Vingåker och Flen som medverkat i projektet. Bilderna som gavs var
väldigt varierande. Två av processledarna gav därefter sin bild av förutsättningar,
erfarenheter, utmaningar, hur den lokala, kommunala och samhällsnyttan kan se ut och
vilket driv som behövs framåt. Kort sammanfattning av detta kan beskrivas så här:
 Arbetssätten i de enskilda kommunerna har sett olika ut både i, före och efter
projektet beroende på förutsättningarna
 Historia och tradition påverkar det lokala engagemanget
 Politisk aktivitet i landsbygdsfrågor varierar
 Olika kommunala resurser för samverkan
 Lokala resurser, kapacitet och intresse skiljer sig åt
 Landsbygdsfrågans placering på agendan jämfört med näringsliv och lagstadgad
verksamhet
 Personella resurser i kommunen
 Tillit mellan invånarna i lokalsamhället och kommunen
 Konstruktiv dialog mellan alla berörda parter
 Skapa kontinuitet och fokus för utveckling av hela kommunen
 Planer med prioritering, ansvarig och slutdatum
 Dialog kräver kontinuerlig återkoppling
 Lokalt engagemang är en kraft att använda








Högre kvalitet som ger hållbara kommunala beslut
Förankring underlättar kommande implementering
Föreningsvänlig kommun ger bättre utbud av aktiviteter
Ta vara på entreprenörskapet
Det tar tid att sätta igång lokala processer och få kontinuitet
Koppla lokalt utvecklingsarbete till
o

Handlingsplan

o

Konkreta åtgärder

o

Tidsplan

o

Ansvar

 Strukturerad samverkan med lokala grupper
 Ge de lokala utvecklingsgrupperna den tid och uppmärksamhet som
frivilligarbete kräver
 Proaktivt arbetssätt genom lokala utvecklingsplaner

Hälleforsnäs Bygderåd

Utvecklingsarbete i Marmorbyn

 Behov av vision och mål
 Strategi, struktur och kontinuitet
o

Översiktsplan, fördjupad, utökad med serviceplan, Lokala
utvecklingsplaner

o

Samordnare för invånarna/lokala grupper/föreningsliv

o

Kommunalt samverkansråd

o

Prioritering och fördelning på ansvariga kopplat till handlingsplan

o

Kontinuerlig dialog och utvärdering med projektintressenterna

 Varje region, kommun och bygd har sina utmaningar och möjligheter
Hela Sverige ska leva Sörmland kommer att anordna ett erfarenhetsmöte för lokala
grupper, kommuner m.fl. om service och hur projektet ska kunna ge ännu mer effekter
även utanför de två deltagande kommunerna. Detta kommer att ske under början av
2020.

Valberedningen söker ……
Som du kan se nedan har vi dessvärre vakanta platser i styrelsen. Valberedningen
flaggade upp detta på Landsbygdstinget, ett forum där många engagerade och drivna
landsbygdsentusiaster fanns på plats.
Valberedningen arbete är inte lätt och de behöver hjälp i arbetet med att fylla de vakanta
platserna. Har du idéer eller förslag på personer som kan bidra i styrelsearbetet så hör
gärna av dig till Martina eller Kristina i valberedningen.

Hela Sverige ska leva Sörmland på sociala medier
Hela Sverige ska leva Sörmland (Länsbygderådet) finns på Facebook.
Gilla oss genom att trycka på den rätta knappen.
Vi heter ”Hela Sverige ska leva Sörmland” på Facebook.
Vi finns nu också på Instagram. Där heter vi hsslsormland. Följ oss gärna!

Även vår hemsida har blivit mer levande än förut. Gå gärna in på vår hemsida och har du
synpunkter eller idéer så hör gärna av dig på hssl.sormland@gmail.com
Webadressen är https://helasverige.se/soermlands-laen/
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