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Landsbygdshjältar prisades på Landsbygdstinget  
Årets Landsbygdseldsjäl, Årets Landsbygdsgrupp och Årets Serviceinsats 
På årets Landsbygdsting i Sköldinge korades traditionsenligt Årets Landsbygdseldsjäl och 
Årets Landbygdsgrupp. Nytt för i år var att ett pris också delades ut till Årets Serviceinsats. 
Här presenteras de tre pristagarna med de fullständiga motiveringarna.

Maria Bystedt, Skottvångs Grufva, utsågs som årets landsbygdseldsjäl i Sörmland 2018.  
Maria är en sann optimist, entreprenör, eldsjäl och föreningsmänniska ut i fingerspetsarna. - 
Återkommen till Sörmland med sitt nätverk inom kulturbranschen har Marie i Skottvång utvecklat en 
unik kulturpärla i skogen i Åkers Bergslag. Sveriges främsta livescen, där hela musiksverige vill vara 
samtidigt som det ständigt är fullt av publik. Maria är med och lyfter sitt och andras företag 
tillsammans med andra. Maria har varit ordförande för företagarnätverket Åkersbergslag och är nu 
ordförande för förening Väg 223. 

Maria har skapat en personlig och kvalitativ mötesplats med rikt kulturutbud, god mat och en 
livemusikscen/kulturscen. Ett kulturhus, mitt i skogen som erbjuder upplevelser för såväl vuxna som 
barn, har Marie lyckats utveckla en av landets mest spännande kulturscener och platser i landet. 
På en plats långt bortom allfartsvägen har Maria lyckats skapa denna pärla och fånga mellanrummet, 
en historisk gruvmiljö och kombinerat detta med att addera in livemusik, kultur och mat som ligger i 
tidens framkant och ibland långt före sin tid. Ibland mitt i tiden. Att skapa en äkta mötesplats där 
människor såväl åskådare som agerande, växer och ges energi är utmärkande för Marias synsätt. 

Vi kan konstatera att samhället står inför förändring. Mycket pekar på att framtidens mötesplatser till 
stor del kommer att handla om att attrahera äkta upplevelser på riktigt. Skottvång Grufva ger oss i 
Sörmland Stolthet och möjlighet att mitt i den sörmländska landsbygden få starka kultur- och 
naturupplevelser i världsklass. 
Med sin påhittighet, känsla för tidsandan och samhandlingsförmåga skapar Marie möjligheter redan 
idag för att uppleva starka upplevelser av högsta kvalitet på den sörmländska landsbygden. Vi 
gratulerar en sann landsbygdseldsjäl i Sörmland. 

Bygdeutvecklingsgruppen Näshulta framtid utsågs till Årets landsbygdsgrupp i Sörmland 2018.  
Med mycket stort hjärta och engagemang på ett ytterst föredömligt sätt arbetar Näshulta framtid 
långsiktigt och systematiskt med att skapa utveckling för Näshultabygden. Visar på Näshulta som en 
bra plats för barnfamiljer att slå sig ner på. En stark bygdeutveckling har också gett till resultat att de 
har Eskilstunas i särklass starkaste företagsamhet med massor av entreprenörer. Stolta 
entreprenörer som är med att utvecklar såväl sitt företag som Näshulta samhälle. Befolkningen växer 
de senaste åren.  



Det som utmärker Näshulta är deras förmåga att samhandla och samnyttja bygdens resurser och 
själva ta tag i utvecklingen av bygden. De var tidiga med att starta förskola och att se kultur som 
drivkraft för lokal utveckling. Den lokala skolrestaurangen Tuppen serverar till stor del lokalt 
producerade måltider lagade av kocken som också ansvarar för matlagningen på bygdens främsta 
besöksmål Magdakullens restaurang. Så bra att White guide utsåg den till en av Sveriges främsta 
restauranger för skola och förskola. Näshultagården, ytterligare en lokal satsning, är en av Eskilstunas 
kommuns största idrottshallar för idrott. Den används av skolan, det lokala föreningslivet och också 
för lägerverksamhet. Nu satsar man på nyproduktion av bostäder för att ge fler möjlighet att flytta till 
Näshulta med gott resultat. Under sommaren ordnas sedan många år Näshulta kulturdagar och 
erbjuder ett program av hög kvalitet som drar fulla hus, med besökare långt bortifrån. 

Med värme och tillsammans har Näshulta framtid drivit utveckling framåt. Nu i spetsen för att ta 
fram nya bostäder i attraktiv gårdsmiljö i samhället. Byalaget ordnar massor av evenemang året om 
som drar mycket folk. Här finns mycket att lära för andra orter. En stark bygdeutveckling l 
Föreningen och bygdens eldsjälar lägger ner ett intensivt arbete och passion genom att finna former 
att i vardagen utveckla Näshulta. Här är alla välkomna att delta utifrån sin egen förmåga. Näshulta 
framtid gör många små vardagliga bragder hela tiden, varje vecka, varje år. 

Matöppet Björkvik utsågs till årets serviceinsats på landsbygden i Sörmland 2018. 
Med ett enormt engagemang och stor lyhördhet för sina kunders behov och önskemål, har Matöppet 
Björkvik utvecklat den lilla servicebutiken till en riktig lanthandel. Genom ständig utveckling och 
flexibilitet har butiken skapat flera mervärden och en ökad service för Björkviksborna. Idag är butiken 
en aktiv mötesplats, där samtal är lika viktiga som möjligheterna att kunna påverka varuutbudet, 
hämta ut sina paket, mediciner eller ta ut kontanter och hyra släp. 

I en bygd som Björkvik med ett starkt förenings- och företagsliv ställs ibland rätt hårda krav på 
servicenivån. Det räcker inte att det bara finns en butik för att de boende ska välja att handla eller 
nyttja servicen lokalt. Det krävs enorm lyhördhet och flexibilitet för att skapa rätt mervärden som får 
Björkviksbon att välja- och stötta den lokala butiken, och det har Matöppet Björkvik verkligen lyckats 
med trots hård konkurrens från stadens utbud av dagligvaror. 
Vi gratulerar Matöppet Björkvik till ett gott arbete med att skapa ett viktigt nav för servicen i 
Björkvik.

 

         

 
Övrigt från Landsbygdstinget samt dokumentation i form av Sörmlandsmanifestet kommer att 
presenteras i kommande Nyhetsbrev. 

 



Summering av Landsbygdsriksdagen 2018 – för ett land i balans 

        

Vi kan summera en helt fantastisk Landsbygdsriksdag 18-20 maj i Örnsköldsvik, den 
femtonde i ordningen. Den största mediabevakningen i rörelsens historia. Över 900 
tidningsartiklar, i skrivande stund, och mediebevakning från TV och radio, både lokalt och 
nationellt.  

Sörmland syntes verkligen genom fina presentationer på seminarier av Regina Westas-Stedt, 
Vingåker och Länsbygderådet, om digitalisering. Åke Sandklef, processledare och Peter Grönlund, 
samhällsbyggnadschef i Vingåker, om serviceprojektet ”Service i samverkan”. Bostadsbyggande där 
Peter Eklund, ordförande Länsbygderådet, fick möjlighet att presentera och visa film om vårt arbete 
inom området. Gunnar Casserstedt och Larz Johansson från Stavsjö som fick Postnords landsbygds-
pris för sitt arbete i Stavsjö.  
Som grädde på moset röstade alla 700 deltagarna fram just bostadsbyggande och digitaliseringen 
som de mest prioriterade områdena i det landsbygdspolitiska programmet som antogs av 
landsbygdsriksdagen. Söndag den 20 maj antog Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik ett uttalande 
genom en omröstning som använde appen menti.com.   
Uttalandet lyder: 
En politik för att hela Sverige ska leva. 
Vi behöver en ny politik för Sveriges landsbygder. Under en lång tid har landsbygdens behov 
nedprioriterats, vilket har skapat ett kluvet land. Det är nu dags att ta krafttag mot denna negativa 
utveckling. Vi vill ha ett land i balans. Vi måste finna nya lösningar på landsbygden som anpassas 
efter de lokala förhållandena. Vi tycker att landsbygden måste få finnas till på sina egna villkor och 
utvecklas efter sina egna förutsättningar. 
Landsbygdsriksdagens deltagare tycker att: 
- Ökat bostadsbyggande & bättre möjligheter till resor och transporter 
- Digitalisera hela Sverige 
- Skapa bättre service & trygghet 
- Ge mer lokalt inflytande 
är de viktigaste frågorna för utveckling av landsbygden. 
Detta bör göras genom att: 
- Fatta beslut som inte påverkar landsbygderna negativt 
- Förenkla regelverk och projektadministration samt minska byråkratin 
- Främja lokal finansiering, lokalt inflytande och civilsamhället 

- Förändra synen på och bilden av landsbygden 
Det är dags att skapa en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige ska leva! 

Det var en härlig stämning under hela Landsbygdsriksdagen. Arrangemanget förhöjdes av att 

den enda partiledardebatten utanför Stockholm under denna valrörelse genomfördes. Samtliga 
partiledare utom KD fanns på plats för att debattera landsbygdsfrågor. 

https://helasverige.se/ för dokumentation och filmer från årets Landsbygdsriksdag. 

https://helasverige.se/


Hela Sverige ska leva Sörmland på Facebook 
Hela Sverige ska leva Sörmland (Länsbygderådet) finns på Facebook. Gilla oss genom att trycka på 
den rätta knappen. Observera att vi bytt namn på sidan, vilket är en anpassning till centrala profilen 
för Hela Sverige ska leva. 
Vi heter ”Hela Sverige ska leva Sörmland” på Facebook. 
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Avregistrera mottagande av Länsbygderådets Nyhetsbrev gör du genom skicka ett e-postmeddelande 
till carla.sw@hotmail.com och meddelar detta. 
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