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Hej igen alla byalag och utvecklingsgrupper i hela Halland!
Nu går detta år mot sitt slut och ett nytt
oskrivet blad (år) startar snart.
Hösten har varit full av aktiviteter runt om
i länet. I styrelsen har arbete med regionen,
länsstyrelsen, LLUH och Hela Sverige ska
leva/Riks tagit många timmar och dagar i
anspråk. Dessutom har det ju varit ett val,
där resultatet ännu ej är klart, så ingen vet
vad som kommer att ske framöver. MEN –
en viktig sak har framkommit i alla partiprogram och det är att HELA SVERIGE SKA
LEVA! ÄNTLIGEN!
Baksidan av detta är i och för sig att vår
riksorganisation har i princip mist sitt namn,
men det gör ingenting, vi låter gärna hela
Sverige få reda på att vi på landsbygden
lever. Dessutom kallar vi ju oss numera för
Hela Sverige, vi arbetar för hela Sverige och
ska försöka att hela Sverige. Fiffigt, eller
hur!
För att återgå till vårt styrelsearbete,
väntar vi bara på en massa ansökningar

från er föreningar om att få den stora äran
att bli årets utvecklingsgrupp i Halland.
”Vinnaren” får, förutom äran, hålla i vårt
årsmöte och den stora summan av 5 000 kr
från Hela Sverige/Halland för sitt arbete.
Glöm nu inte att skicka in ansökan till oss,
se separat artikel.
Boka dessutom in den 19 januari för den
utvecklingskonferens som vi anordnar på
Katrinebergs folkhögskola. Ju fler föreningar som anmäler sig, desto bättre blir det.
Det är verkligen givande att få diskutera
våra likheter och olikheter runt om i länet.
VÄLKOMNA!

Vi vill också hälsa Trönninge Bys
Samfällighet välkomna som ny medlem
i vår organisation.
Nåväl, ännu har vi inte sett skymten av
vintern, men det är ju faktiskt december och
sista månaden på året. Detta är även sista

Bo Persson och Rose-Marie Eriksson
vice ordförande och ordförande
i Hela Sverige ska leva Halland
gången vi hörs för i år. Så nu vill jag bara
tacka alla fantastiska föreningar i Halland,
för allt arbete ni lägger ner för att göra vår
landsbygd levande, även i framtiden. TACK!

GOD JUL och GOTT NYTT 2019
Rose-Marie Eriksson
ordförande Hela Sverige ska leva Halland

kvibille – samhället med
framåtanda sidan 2
dags att nominera årets
utvecklingsgrupp sidan 4

julhälsning från knäred
sidan 8

foto: Lars Lindström

inbjudan till utvecklingskonferens sidan 6

ansvarig utgivare: Rose-Marie Eriksson, eriksson.sundstorp@gmail.com rEdakTöR: Sara Ljungström, ljungstrom.sjoholmen@gmail.com

Kvibille
– ett samhälle i utveckling
Skolans utveckling till F6-skola

Kvibille Allförening arbetar kontinuerligt med serviceortens framtid
och utveckling. I detta arbete har stort fokus varit att utveckla Kvibilleskolan från F5-skola med 100 elever till F6-skola för 225 elever.
Barn- och ungdomsnämnden samt Fastighetsnämnden projekterar
om- och utbyggnad av skolan till F6-skola. Under årets Öppen
Bydag den 24 november, visades arkitektens planritningar och Allföreningen berättade om projektets innehåll och tidplan. F6-skolan
ska ta emot elever till höstterminens start år 2020.

Kvibille Allförening från starten april 1990
Kvibille kommun överfördes till Halmstad kommun den
1 januari år 1974. Efter 16 år ansåg ett gäng Kvibillebor att
inget händer i samhället.
Kvibille Allförening bildades år 1990. I stadgarna står att Föreningen skall utgöra ett för Kvibillebornas föreningar gemensamt organ i
frågor av gemensamt intresse såsom:
* Aktivt delta i samhällsplaneringen med synpunkter, granskning och
yttranden över såväl fysiska som ekonomiska planer.
* Lämna förslag till och synpunkter på förändringar i kommunal och
statlig service.
* Bidra till marknadsföring av Kvibille som utvecklingsbar ort.
* Fungera som kontakt- och informationsorgan mellan sockeninnevånarna och kommunen liksom andra myndigheter.
* Arbeta för att bli ett erkänt remissorgan för kommunen och andra
myndigheter i frågor som berör Kvibille socken.
* Stödja och hjälpa föreningar med flera i kontakter med och handläggning av ärenden hos myndigheter.
* Medverka till administrativa samordningar mellan medlemmarna
samt att genom samverkan med föreningarna ordna arrangemang till
gemensam trevnad.
* Föreningen skall vara opolitisk i den meningen att den inte vid något
tillfälle får företräda politiskt parti eller organisation.
Ortens 16 föreningar äger Kvibille Allföreningar.

Utvecklingsprogrammet Framtid Kvibille

är ett samverkansprojekt mellan Halmstads kommun och Kvibille.
Syftet med projektet är att vara en plattform för strukturerad dialog
mellan kommun, näringsliv och invånare i Kvibille för planering
av serviceortens framtid och utveckling. Utvecklingsprogrammet
startar år 2019.
Med vänlig hälsning
Kvibille Allförening/Samhällsförening
Lennart Eriksson, ordförande
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föreningsdrivet bibliotek
År 1997 tog Allföreningen över kommunens bibliotekslokal och
startade Kvibilleprojektet med uppgift att mer renodla uppdraget
med framtidsfrågor och utveckla samhället. Kvibille Allförening
driver sedan 1997 biblioteket som ett föreningsdrivet bibliotek.
1999 Kvibille Allförening inleder en process med att vända en
negativ utveckling för samhället till en utvecklingsort i Halmstads
kommun. Posten hade lagt ner, distriktsköteskemottagningen hade
flyttat och banken hade lagt ner. I dag är Kvibille en av Halmstads
kommuns nio serviceorter.

lokal utvecklingsplan tas fram
År 2002–2003 sammanställdes den Lokala Utvecklingsplanen av
cirka hundra delaktiga invånare genom tio arbetsgrupper. Byggnationsgruppen arbetade fram bostadsområdet Pilagård med 21
villatomter, 21 hyreslägenheter och ett gruppboende. Området var
färdigbyggt år 2008.
År 2000 var Kvibille Allförening mycket aktiva i att få till stånd en
bensinmack på orten efter att bensinbolaget Shell tvingats avveckla
sin mackverksamhet vid gamla E6 norr om centrum. I samarbete
med ICA-bensin kom en ny mack till stånd i Kvibille centrum.
samarbete med kommun och region
Ett kontinuerligt påverkansarbete sker mot Halmstads kommun
om projektering och detaljplanearbete för fler bostäder i form av
lägenheter och villatomter i Kvibille. Allföreningen bevakar ständigt
kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Allföreningen har även utfört ett framgångsrikt påverkansarbete
gentemot Hallandstrafiken för ökad turtäthet på kollektivtrafiken.
Infrastrukturen i samhället är även detta ett viktigt område som
Allföreningen nogsamt bevakar. Fiber har under 2017 grävts ner
till i stort sett samtliga fastigheter. Cykelvägar är också ett område

som föreningen anser viktigt att jobba med. Allföreningen utövar
ett aktivt påverkansarbete mot såväl Trafikverket som Halmstads
kommun för att öka trafiksäkerheten i samhället.
utvecklar både den egna och andras bygder
Besöksnäringen har utvecklats genom bland annat Naturreservatet
Biskopstorp, Ostboden på Gästgivargården och Projektet Kulturarvet i Kvibille som tillsammans lockar ungefär 65 000 externa
besökare årligen.
Kvibille Allförening har under åren medverkat till att utveckla
kommunens övriga samhällsföreningar.
Från 2018 kommer Kvibille Allförening att vara aktiva i kommunens utvecklingsprogram ”Framtid Kvibille”. Programmets syfte
är att beskriva hur vi i Kvibille vill utveckla framtidens serviceort.
Detta är synnerligen viktigt med tanke på att kommunens målsättning är att befolkningen i kommunen kommer att öka från dagens
drygt 100 000 invånare till 150 000 invånare år 2050.
Kvibille 2018-10-24
Lennart Eriksson

Allarängens

LUSSEMARKNAD
9/12 2018

Välkommen på Lussemarknad
i Allarängens samlingslokal
den 9/12!
Handla närproducerad mat och julklappar från
Allarängen med omnejd.
Hembakad fika och lotter med fina priser.
Öppet från 11.00-15.00
Tänk på att ta med kontanter att handla med.
GRATIS INTRÄDE!
Vid frågor, maila lusseallarangen@outlook.com

Följ gärna evenemanget på facebook för att få mer information.
Hälsningar Ewa, Kalle, Morgan, Anette, Ann-Sofie, Ulla, Jessika och
Carina. P.S. Skicka gärna inbjudan vidare.
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dags att nominera årets utvecklingsgrupp.
Ansök om att bli Årets utvecklingsgrupp
Varje år utser Hela Sverige ska leva Halland årets lokala utvecklingsgrupp i Halland. Byalag, föreningar eller andra sammanslutningar, som är medlemmar i Hela Sverige ska leva Halland
har möjlighet att söka om titeln. Prissumman är 5 000 kronor.
Sökande förening ska själv motivera sin ansökan som bör
innehålla:
* En beskrivning över något eller några områden som arbetats
med senaste verksamhetsåret.
* Vad har varit utvecklande i ert område?
* Vad har ökat bygdens attraktionskraft?
Ansökan ska ha inkommit senast den 15 januari och skickas till
ordförande Rose-Marie Eriksson:
eriksson.sundstorp@gmail.com

Lycka till!
/styrelsen

Julkonsert

nästa Landsbygdsriksdag

i Drängsered kyrka
söndag 16 december
kl. 18.00

blir på Elmia i Jönköping 8–10 maj 2020.
Nu startar uppladdningen :)

	 
	 
	 
	 

hasslövs hembygdsförening ger ut en bygdebok.
Hasslövs hembygdsförening kommer inom den
närmaste månaden att ge ut en bok med titeln:
Boken om Hasslöv – Folket och Historien.
Boken är under tryckning nu och sedan ska
den bindas. Jag har ingen bild på den ännu.
Vi kommer att sälja presentkort om någon
vill ge den som julklapp. När boken är klar
kan man köpa den i vår hembygdsgård eller
hemma hos någon i styrelsen. Bokhandeln i
Laholm kommer även att ha den till försälj4

ning. Vi gav ut en bok 2017 med bilder på
alla bostäder i Hasslöv. Den heter: Boken
om Hasslöv – Gårdarna och Husen

Välkommen!
några julmarknader i halland
Julmarknad på Lilla Hansagården
8 december

Vi har Julöppet i Hasslövs hembygdsgård den
9 december kl. 14–16. Då säljer vi presentkort och därefter kan man köpa hos någon i
styrelsen.
för Hasslövs hembygdsförening:
Vera Christiansson

Körsång av körerna
Pastoralis/Omni Cantus
Körledare: Mats Winbro
Pianist: Daniel Gunnarsson

Gammaldags jul i Äskhults by
8-9 december

T

Jul på Öströö Fårfarm
16 december

T

T T T

T

Välkomna till vårens föreläsningar i knäred
Var så goda! Program för Knäreds
föreläsningsförening våren 2019!
Föreningen startade 1913 och är
fortfarande aktiv. Varje vår och höst har
vi tio föreläsningar (fem på våren och fem
på hösten) av de mest skiftande slag. Vi
håller till i Knäreds bygdegård och alltid
på en tisdag. Antalet åhörare som kommer
varierar mellan 50 och 125 personer. Som
mest har vi haft över 200 besökare. Mer
om Föreläsningsföreningen återfinns på
hemsidan knaredsforelasningsforening.se
Lars Lindström
Torrdass – inte var det enbart en skitsak
när det begav sig. Väggarna pryddes med
bilder och artiklar från veckotidningar, ett
kungaporträtt hörde som regel också till och
en och annan tidning att bläddra i. Med plats
för två eller fler, då spreds hemligheter eller
dryftades förtroligheter.
Varför denna utläggning om en plats som
dagens unga möjligen hört talas om men
aldrig suttit på? Jo, en av vårens föreläsare,
historikern Kalle Bäck, gästar oss den
26 mars och ger sin folkloristiska bild
av dassets betydelse. Han kommer som
nummer fyra i föreläsningsserien. Denna
inleds den 22 januari med ett mycket
känt tv-ansikte; Jessica Abbot, lektor i
evolutionär genetik, som medverkar i Fråga
Lund. Hon ger oss en bild av hur gener
påverkar våra liv.
Knappast någon barngeneration har
hoppat över Astrid Lindgren och hennes
böcker. Var fann författaren inspiration
till sina många alster? Det ger Ingegerd
Sahlström sin bild av.
Samtidigt som Indiens roll i världsekonomin växer blir situationen allt värre
för landets fattigaste kvinnor. Indienfödda
Nicola D´lima Johansson beskriver deras
verklighet.
Sist i programserien bjuder vi på
”Begagnad musik”. En lite kryptisk titel som
musikerna väljer att hemlighålla innehållet
av till den 9 april.

Tisdag 22 januari kl. 19.00

Jessica Abbott, lektor i evolutionär genetik, Lunds
universitet, medverkar i Fråga Lund:
Hur mycket påverkar våra gener vårt liv?
Att våra gener i viss mån styr våra liv tror
nog de flesta av oss på, men hur mycket
och på vilka sätt? Är vi förprogrammerade
att få vissa sjukdomar eller att åldras på ett
särskilt vis? Och hur är det egentligen med
könsskillnader – är det främst kultur eller
gener? Jessica Abbotts forskning handlar
om utvecklingen av könsskillnader och
könskromosomer.

Tisdag 12 februari kl. 19.00
Ingegerd Sahlström, Halmstad:

Astrid – en saga
Astrid Lindgren är en av vårt lands
stora författare. Få författare har som
hon beskrivit barndomens upplevelser
och äventyr. Med Astrid Lindgren fick
litteraturen för barn ett nytt och annorlunda
innehåll. Var hittade hon inspiration? Vem
är förebilder för hennes figurer? Skriver hon
om sig själv eller…

än värre i takt allt större ekonomiska klyftor.
Indienfödda Nicola D´lima Johansson
berättar om kvinnornas utsatta ställning
i sitt forna hemland, som hon lämnade i
slutet av 1990-talet.

Tisdag 26 mars kl. 19.00

Kalle Bäck, professor i historia vid Linköpings
universitet:
Det svenska dasset – inte bara en skitsak
Det gamla dassets betydelse var långt mer
än bara en skitsak. Här spreds hemligheter,
dryftades förtroligheter samtidigt som det
tjänade som en slags medborgarfostran.
Om denna ofta kyliga och dragiga plats,
som regel prydd med kungaporträtt och
tidningsklipp från veckotidningar, berättar
på ett underhållande sätt Kalle Bäck.
Han har också skrivit böcker om bland
annat bönder, torpare, svärmödrar och
Sverigebilden.

Tisdag 9 april kl. 19.00

(Kaffeservering)
Kenth Hansson, Björn Ferdinandsson, Kajsa
Ferdinandsson:

Kvinnors situation i Indien
Kvinnans ställning i Indien blir allt sämre.
Övergrepp och våldtäkter hör till vardagen,
men det är ingen som pratar om det. Värst
utsatta är fattiga kvinnor vars situation blivit

Begagnad musik
Trion är ofta anlitad för fester i södra
Halland men framträder också i många
andra sammanhang med sin musik.
Björns far och mor, Göte och Britta
båda med rötter från Knäred, var förr
ofta anlitade musiker i våra nejder. Sonen
har gått i deras fotspår och har i sin tur
överfört musicerandet till dottern Kajsa.
Tillsammans med Kent Hansson bildar
de nu en trio med ”begagnad musik” på
repertoaren.

få chansen att vinna. Utöver vårt lotteri så
har vi chokladhjul och gratis fiskedamm för
alla barn. Naturligtvis kommer det att finnas

glögg o kaffe till försäljning. Ryktena säger
att även tomten kommer att titta in för att
önska God Jul.

Tisdag 5 mars kl. 19.00

(Årsmöte efter föreläsningen)
Nicola D´lima Johansson, ekonom och musiker,
Halmstad:

Välkomna!

Lördagen den 8 december väntas dåligt väder.
Julmarknaden flyttas därför till Glommens
bygdegård.
Vi har i år fler anmälda försäljare än tidigare
år. Vårt fantastiska lotteri under Julmarknaden har i år rekordmånga vinster. Enl. uppskattning har vi ett sponsrat vinstvärde runt
ca 10 000 kr. Vi har “bara” 1 000 lotter som
säljs för endast 5 kr/st., så kom i tid för att
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Inbjudan.

Utvecklingskonferens 19 januari 2019
Katrinebergs folkhögskola kl. 9.00–15.00
Medlemmar från Hallands Utvecklingsgrupper, Byalag och Samhällsföreningar inbjuds till Utvecklingskonferens för
Hela Sverige ska Leva Halland.

Program för Utvecklingskonferensen
09:00

Mingel och registrering med kaffe och fralla

09:30

Välkomna och presentation av närvarande (Rose-Marie Eriksson, ordförande Hela Sverige ska leva
Halland)

09:50

Förbundsinformation (Staffan Nilsson, förbundsordförande Hela Sverige ska Leva)

10:50

Ekonomiska möjligheter för lokala Utvecklingsgrupper etc. (Sven Anders Svensson, LLUH)

11:30

Utbildningsbehov för lokala Utvecklingsgrupper etc. (Bo Persson)

12:00

Lunch

13:00

Hur ska utvecklingen av lokala Demokratiforum mellan Utvecklingsgrupper och Kommun utformas på
bästa sätt? (Lars Lindström)
Indelning i arbetsgrupper för att arbeta kring denna fråga!

14:30

Återsamling och redovisning samt verksamhetsplan 2019

15:00

Avslutning
Anmälan till konferensen senast 10 januari 2019 till lindstrom.larseman@gmail.com eller
070-331 10 50 eller brevledes: Lars Lindström, Östra Häradsvägen 11, 312 51 Knäred.
Konferensen är kostnadsfri för obegränsat antal deltagare från Utvecklingsgrupper, Byalag och
Samhällsföreningar. Anmälan är bindande, men vid uteblivet deltagande debiteras aktuell förening
500 kr.

Välkomna

hälsar styrelsen för Hela Sverige ska Leva Halland
www.helasverige.se/halland/hem-halland
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På minuten från Stockholm till Krogsered
på mindre än en tusendels sekund

Årsmötet

för Hela Sverige ska leva Halland
blir den 20 mars 2019.
Plats blir där Årets utvecklingsgrupp finns!

Håkan Carlsson, Mats Erixon och Lena Carlbom
planerar uppkopplingen på På minuten – Sveriges
Radios långkörare! Både Mats och Lena arbetar i
projektet Kultur och utbildning på distans.

Kan det vara möjligt? Ja, vi vet att
med teknikens hjälp är knappast
något längre omöjligt.
I våras hade Krogsereds bygdegårdsförening
ett möte med bland annat Mats Erixon och
Lena Carlbom. De planerade då ett projekt
att med fiberteknik koppla ihop två platser
med ljud och bild. Eftersom Krogsered har
haft fiber länge nu (fyra år) och bygdegården har en stor scen, blev vår bygdegård utvald att delta i projektet med namnet Kultur
och utbildning på distans. Vi funderade på
vad för slags evenemang som skulle passa i
Krogsered. När de högt flygande planerna,
som Broadway och Bolsjojteatern föll, kvarstod en idé om att få se en liveinspelning
med radioprogrammet På minuten.

Om På minuten
På minuten firar 50 år två månader efter Krogseredsinspelningen. Programmet hade premiär
den 15 april 1969, Lennart Swahn var programledare. På den tiden satt Margaretha Krook, Stig
Järrel, Moltas Eriksson, Catrin Westerlund och
Hasse Alfredson i panelen. I dag är Hans Rosenfeldt programledare och den pratglada panelen
består av Pia Johansson, Fredrik Lindström, Olof
Wretling och Kattis Ahlström.
På minuten är en radiolek där panelmedlemmarna får i uppgift att under en minut på ett
bestämt tema prata utan att tveka, upprepa sig
eller lämna ämnet eller lokalen.

söndag 9 dec. kl. 13–15
Start i Övrarp
(vid Ätrans maskinstation)

Grönt ljus för sändning

För någon månad sedan beviljade Lokalt
ledd utveckling Halland projektet och vi
hade åter ett möte med Lena och Mats.
Mats, som ansvarar för tekniken, hade då
varit i kontakt med På minutens producent,
Mette Göthberg, som gett grönt ljus till
att direktsända inspelningen exklusivt för
Krogsered!
Boka redan nu den 18 februari kl. 18.30.
Det kommer att bli ungefär som att komma
till Sveriges Radios studio 4 i Stockholm.
Första inspelningen börjar ungefär kvart
över sju på kvällen, inspelningen pågår i 40
minuter och sedan blir det tjugo minuters
paus med fika, därefter cirka 40 minuters
inspelning igen. Allt är klart runt 21-tiden.
Vi hoppas kunna ge de tävlande några
gåvor från Krogsered som vinst och kanske
kan ett ämne vara från August Bondesons
Jon i Slätthult: Hade jag inte fått den röda
kvigan, så hade jag inte brytt mig om däkan
heller. 			
Sara Ljungström

Välkomna till
Gunnarps
Tomtepromenad

Gunnarp-Krogsered

DA N S P ROG RA M
Motionsdanser söndagar kl. 18–21
i Gunnarps bygdegård
Våren 2019
6 januari Cedrix
3 februari Rixons
3 mars Kenneth & Classe
7 april Orient
SPF Seniorerna Gunnarp-Krogsered
Tel. 0346-601 31 eller vår hemsida.

Välkomna!
Entré 100 kr. Fika ingår alltid.

l Tipspromenad
l Lotterier
l Chokladhjul
Försäljning av
lokala produkter
och hantverk.			

Tomtarna
bjuder på
glögg, korv
och överraskning i skogen!

Välkomna!
Gunnarps hembygdsförening i samarbete med Ätrans scoutkår
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Julmarknad i Knäred.
2 december, första advent och SMHI har
förutspått regn hela dagen. Knappast ett
inbjudande väder för julmarknad kan
tyckas.

I Knäred, med sina knappa 1 200 innevånare, har samhällsföreningen förberett årets
julmarknad. Här återfinns det mesta
som hör till en julmarknad. Fiskdamm för
de minsta, eldar som brinner i braskorgar,
en lokal företagare som säljer egen inlagd
sill, stenungsbakat vörtbröd och andra bröd
och det kanske viktigaste för sydhallänning;
nämligen förkokt grönkål.

många närproducerade varor

Vidare finns i centrum runt Coop och den
lilla Blomsterhandeln Tulipa, med både
loppis och unika designvaror, åtta, tio bodar
som bemannas av allt från gran-, krans- och
granrisförsäljare, Friluftsfrämjandet, som
säljer kol från egen mila, lokal honungsproducent, elever från högstadiet som säljer
kakor, prästfrun som säljer ägg från sina
höns som lever ett fritt liv runt den gamla
prästgården, samt flera andra med hantverk
och hemproducerat julgodis. Naturligtvis
återfinns även tomten i en släde omgiven
av granris och halmbalar och för de barn
som vågar sig fram och sätter sig i hans knä
plockar han fram små julklappar ur sin säck.

Marknad som ger glädje

Inga-Lill Cederberg är den som ansvarat för
organisation av allt detta, tillsammans med
kollegor i Knäreds samhällsförening. Hon är
mycket nöjd med dagen och förklarar att en
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sådan här liten lokal julmarknad kräver
mycket mer arbete än vad man kan förstå.
– Men utan alla ideella krafter från samhällsföreningen och allt stöd från de lokala
företagarna hade detta inte varit möjligt.
Dessutom är det värt allt arbete, förklarar
hon, när man ser att folk går man ur huse
trots vädret och uttrycker sin glädje och
uppskattning över att detta ordnas varje år.
Smolket i bägaren i år var tipspromenaden.
– Frågor återfanns i de lokala butikerna runt
om i samhället, men med tanke på det ihållande regnet var det endast ett knappt tiotal
som trotsade regnet och svarade på alla
frågor. Nu lär alla deltagare i tipspromenaden få någon av de vinster som olika företag
i Knäred skänkt, då vi har fler vinster än
deltagare, förklarar Inga-Lill.
Text och foto: Lars Lindström

Tomtepromenad
Söndag 16 december kl. 12.30–14.30

I nästa nummer kanske din förening har
en annons här! Välkommen med bidrag,
texter, vad som händer i din bygd, bilder... Kontakta Rose-Marie Eriksson eller

Traditionell Tomtepromenad med barn- och vuxenfrågor.
Möt tomten ute i skogen. Godis till barnen.
Vi bjuder på glögg och pepparkaka.
Liten julmarknad på gården hos
Cecilia och Anders i Toarp!
Arr. Valinge Bygdelag och Valinge IF

Sara Ljungström.

H a ll a n d ti p s a r:

läsvärt från riksorganisationen.

mer läsvärt hittar
du på helasverige.se

Lathund för offentlig finansiering
Hela Sverige ska leva har sammanställt några finansieringsmöjligheter. Det är inte helt enkelt eftersom det ständigt förändras. Många
olika myndigheter och organisationer har utlysningar och det gäller
att hitta rätt utlysning vid rätt tidpunkt. Googla på rubriken och du
hittar sammanställningen med några av de institutioner som delar ut
bidrag som kan vara aktuella för oss som jobbar för lokal utveckling
– vad deras syfte är och länk till aktuella utlysningar. Vill ni finansiera er utvecklingsidé med privata medel i stället för projektbidrag?
Läs vår Handbok i lokal finansiering, som kan laddas ner från vår
hemsida helasverige.se
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H a ll a n d ti p s a r:

läsvärt från riksorganisationen.

mer läsvärt hittar
du på helasverige.se

Riksorganisationen efterlyser goda exempel på
hur vi arbetar med integrationen i länet.
Riksorganisationen har haft möte med Tillväxtverket som anser att Hela Sverige ska
leva gör ett bra och viktigt arbete. Tillväxtverket vill veta hur länsavdelningarna/länsbygderåden arbetar/at med integrationsfrågorna. Har din förening i Halland arbetat
med integrationsfrågorna på landsbygden?
Tipsa Rose-Marie Eriksson, eriksson.sundstorp@gmail.com, senast den 20 december.

Grattis Årets lokala utvecklingsgrupp 2018:
Kristdala samhällsförening.

Nu har Byanätsforums nya webbplats äntligen lanserats! Byanätsforum är ett
samarbete mellan Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF och en nystart för
nätverket.
– Viktiga texter och mallar från den förra webben har uppdaterats och blir en del i
den nya modernare och responsiva webbplatsen, säger Tommy Nilsson som är en
av två projektledare.
Nya Byanätsforum ska stå på fyra ben; ge information, agera företrädande, erbjuda nätverksmöjligheter och ge professionell rådgivning. Verksamheten leds ytterst
av en styrgrupp med representanter för de tre samarbetsorganisationerna och till
stöd finns även resurspersoner från referensorganisationerna Bredbandsforum och
Post- och telestyrelsen.

Mer om Byanätsforum på hemsidan helasverige.se eller byanatsforum.se

Grattis Vingåkers kommun: Årets kommun 2018.

Under sitt förenings- och höstmöte den 28
november utsåg Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva Kristdala samhällsförening från Oskarshamns kommun till Årets
lokala utvecklingsgrupp 2018. Motiveringen lyder:
Kristdala samhällsförening är en inspirationskälla
när det gäller att ta vara på ungas engagemang.
Dessutom har föreningen förbättrat bygdens infrastruktur på mängder av områden: säkra skolvägar,
fiberutbyggnad och ytor för spontanidrott är några
lyckade satsningar. Genom ett gott samarbete
med kommunen har föreningen bidragit till att
inflyttningen till Kristdala ökat markant – vilket
visar att föreningens arbete ger resultat och bygger
för framtiden!
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Den 28 november utsåg Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Vingåkers kommun till
Årets kommun 2018. Kommunen har utfört ett viktigt arbete för att hela kommunen ska
leva och för att skapa balans mellan tätort och landsbygd. Juryns motivering lyder:
Vingåkers kommun har ett formaliserat samarbete med landsbygdens representanter genom ett lokalt utvecklingsforum och har byggt sitt varumärke på att vara en stolt landsbygdskommun. Infrastruktur, service och
bredband ska stärkas i alla byar och ungas engagemang tas tillvara i kommunens utvecklingsarbete. Sammantaget är Vingåkers kommun en förebild för hur en kommuns landsbygder kan stärkas och utvecklas!

God Jul och Gott Nytt År
önskar styrelsen från Hela Sverige ska leva Halland

Foto: Lars Lindström
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