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Årsmöte 
Tisdagen den 13 mars hölls årsmöte för Länsbygderådet Sörmland. Studieförbundets Vuxenskolans 

lokaler i Flen kunde räkna in 15-talet deltagare som avnjöt god smörgåstårta och aktiv deltog i årsmötet. 

Kristina Simonsson rattade som mötesordförande årsmötet på bästa sätt.  

Leif Lundborg från Eskilstuna och Erik Granbeck från Strängnäs valdes in i styrelsen för en tid av två år. 

Rolf Hallström och Hugo Rundberg hade aviserat avgång liksom Anneli Karlsson som representerat LRF. 

En eloge till valberedningen som gjort ett väldigt bra arbete under det gångna verksamhetsåret. Styrelsens 

sammansättning hittar du längre ned i Nyhetsbrevet. 

Landsbygdstinget 2018 

VI HAR NÅGOT VIKTIGT PÅ GÅNG. 
Boka in den 20 april 2018 till Landsbygdsting Sörmland 2018 
Platsen är Sköldinge Folkets hus 09.00 -16.30 

 

 
”Ja det var en av de mest inspirerande konferenser jag varit på som sagt - och detta efter att ha varit på 1 000 konferenser i 
26 länder. Det var en magisk stämning i publiken”. Teo Härén om förra årets landsbygdsting. 

 

 



En dag om Landsbygdsutveckling på riktigt 
Nu fortsätter vi att ta tillvara Sörmlands landsbygds strategiska 
infrastrukturförsörjning – människor, landskapet, byggnader och påhittighet. 
 
Landsbygdsutveckling handlar om att skapa nya relationer och vårda våra befintliga. Vill du vara med och 
utveckla Sörmland och dess landsbygd har du kommit rätt. Välkommen till 2018 års Landsbygdsting. 
Sörmland myllrar av idéer och initiativ där människor går samman för att möta vår tids samhälls-
utmaningar. 
Tyvärr lyfts de sällan fram för vad de är. Vi behöver utmana våra föreställningar om vem och 
vilka som driver utveckling i Sörmland och om vad en samhällsutveckling och vad innovationer kan vara. 
Därför skapade vi Landsbygdsting – en krockplats mellan idéburna aktörer, företag och den gemensamma 
sektorn. Tinget handlar om att prata, lyssna och lära sig. Det handlar om demokrati, folkbildning och 
utveckling. Sedan 2012 har vi genomfört detta varje år. Alltid fullsatt, uppskattat och magiskt. 
 
I år när det är val har vi bland annat lyckats få hit PO Tidholm för att på eftermiddagen genomföra ett 
pass som vi kallar lokalsamtal, eftersom intresset för landsbygden är större än på många år. Däremot 
är det erkänt svårt att lyfta lokala frågor under en valrörelse. Ändå är de kanske viktigare än någonsin. 
Det finns en överraskande stor grupp människor utanför städerna som inte känner sig delaktiga i det 
stora moderna, urbana samhällsprojektet. När SOM-institutet i Göteborg undersöker tilliten i samhället 
visar det sig att landsbygdens befolkning inte riktigt litar på demokratin, på EU, på institutionerna, 
eller ens på storstadsbefolkningen. Missnöjet måste tas på allvar, utan att uttrycken med nödvändighet 
bekräftas. Folk måste få prata, bli hörda och sedda – bli tagna på allvar. Politikerna måste tala om den 
lokala och regionala obalansen, formulera sig kring orättvisorna. Hur ser behoven ut, vilka frågor är 
viktiga? Det vet bara de som bor på platsen. 
 
Vi kan lova många AHA-upplevelser och värdefulla insikter kring hur vi skall ta tillvara livskrafterna och 
livschanserna på Sörmlands landsbygd. I år är vi i Sköldinge Folkets hus i Katrineholms kommun, nästan 
mitt i Sörmland, i en lokal som kommer att fungera perfekt för runt 100 nyfikna och engagerade personer. 
Så förutsättningarna är goda. 
 
Det blir som vanligt en inspirerande, utmanande och energirik dag. Redan bokade är följande personer: 
• Från Ragunda kommer Terese Bengaard, verksamhetsledare i Hela Sverige ska leva. Hon inleder 
med att tala om den nya landsbygdsproppen, urban norm och balansen mellan stad och land. Högt 
upp på tidningens Lands lantislista. 
 
• Från Trönö i Hälsingland kommer Po Tidholm, journalist, författare och föreläsare känd bl. a. 
för TV-serien ”Resten av Sverige” med flera böcker, som vill lyfta landsbygdens roll i den svenska 
debatten. Även Po är högt upp på tidningens Lands lantislista. 
 
• Från Göteborg och snart Tjörn kommer arkitekten Erik Berg och vänder upp och ner på vad 
som är byggemenskaper och framtidens hållbara bostäder på landsbygden. 
 
• Från Sörmland kommer sörmlänningar från media, politik och bygdegrupper som i ett panelsamtal 
debatterar landsbygdens roll i Sörmland nu när det är val snart. 
 
• Från Katrineholm kommer kommunalråd Göran Dahlström och kort berättar om Katrineholms 
kommuns strategi för att utveckla sin landsbygd 
 
• Från Eskilstuna och Nyköping kommer Rocco Gustafsson och Peter Eklund för att ta temperaturen 
på tillståndet på Sörmland och dess landsbygd. De kommer också att hålla ihop dagen. 
 
• 2018 års Landsbygdsgrupp och Landsbygdseldsjäl i Sörmland presenteras. 
 
• Maten blir som vanligt råvaror från Sörmland, förädlade på fantastiskt smakfullt sätt av 
Sörmlandskocken Jonas Hammar. 



Tinget handlar om att prata, lyssna och lära sig. Det handlar om demokrati och folkbildning. Att mejsla 
fram de centrala frågorna i utvecklingen av landsbygderna i Sörmland, praktiskt och handlingsinriktat. 
Låt oss gemensamt bygga ett hållbart och uthålligt Sörmland. Boka in den 20 april 2018. 
Hur ser behoven ut, vilka frågor är viktiga? Det vet bara de som bor på platsen.  
När du anmäler dig bokar du också in vilken workshop du vill vara med i. 
För att gå rakt på sak: Vi behöver dig, dina åsikter och engagemang för att tillsammans utveckla Sörmlands 
landsbygder. Investera 7 timmar i framtiden – Du får utdelning direkt i form av ny kunskap, nätverk, 
inspiration och ett konkret handlingsprogram. Sprid gärna denna information till andra eldsjälar som vill 
utveckla den Sörmlandska landsbygden. Men som vanligt först till kvarn gäller. Boka snabbt för förra året 
var platserna fullbokade två veckor innan tinget. 
I dagsläget är anmälningarna uppe i 50% av tillgängliga platser på Landsbygdstinget. 
 

Anmäl dig här (CTRL klicka)    Varmt välkomna! 

 

          
 

 

Nominera till  
Årets Landsbygdseldsjäl och Årets Landsbygdsgrupp 
På Landsbygdstinget är det nu tradition att vi delar ut utmärkelserna Årets Landsbygdseldsjäl och Årets 
Landsbygdsgrupp. Det är dags att börja skicka in nomineringar till detta. 

Vem och vilka tycker du har gjort en betydande insats för landsbygden? Det kan vara lokalt eller regionalt. 
Tillsammans med din nominering önskar vi en kort motivering varför du nominerar just den personen 
eller utvecklingsgruppen. 
Nominera senast 7/4 till carla.sw@hotmail.com  

 

Styrelsen 2018 
Ordförande: 
Peter Eklund, Nyköping, peteklund@gmail.com 070-275 01 68 

Vice ordförande: 
Regina Westas-Stedt, Björkvik, regina.westas-stedt@vingaker.se 070-554 96 16 
Kassör: 
Birgit Andersson, Vingåker, birgit.andersson650@gmail.com 076-141 75 84 
Sekreterare: 
”Carla” Swenson, Flen, carla.sw@hotmail.com 070-270 84 34 
Ledamöter: 
Eva von Heideken, Malmköping, heideken@telia.com 070-594 41 18 
Åsa Ingårda, Runtuna, info@ingardasasa.se 072-716 38 65 
Leif Lundborg, Eskilstuna, leif.lundborg@tyfonmail.se 070-766 42 07 
Erik Granbeck, Strängnäs, erik@granbeck.se 070-857 45 08 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR-FdOuL5Hz2BkqEbtUPAaUHrtFJ8aVyGELeE3C3PyDl-9lw/viewform
mailto:carla.sw@hotmail.com


 

 

Valberedning: 
Martina Hallström, Ålberga, martinahallstrom@yahoo.se 070-554 69 99 
Lotta Prennfors, Vingåker, lotta.prennfors@gmail.com 
Kristina Simonsson, Valla, kristina@aby-simonsson.se 076-160 14 26 
 

Revisorer: 
Hans Sköld, Bettna, familjen.skold@outlook.com 073-745 48 36 
Jack Rydberg, Malmköping, jack@malmkopingscamping.se 070-575 97 91 
 
Web: www.helasverige.se  

 
Avregistrera mottagande av Länsbygderådets Nyhetsbrev gör du genom skicka ett e-postmeddelande till 
carla.sw@hotmail.com och meddela detta. 

 

Gilla oss på Facebook 
Länsbygderådet Sörmland finns på Facebook. Gilla oss genom att trycka på den rätta knappen. 
Vi heter ”Länsbygderådet Sörmland” på Facebook. 
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