
Som första projekt i Halland fick
Länsbygderådet godkännande från
Leaderkontoret i Hylte att köra igång
sin första projektledarutbildning. 

Vid 5 tillfällen träffas gruppen som består
av 14 personer från olika delar av Halland
för att lära sig mer om allt man skall tänka
på vid ansökningar och att genomföra 
leaderprojekt!

Vår kursledare Margareta Ivarsson ställer
verkligen alla våra tankar på sin spets och 
vi får tänka till om våra projekt har rätt
syfte, mål och ”samhällsnytta”!

Tummen upp för Länsbygderådets

Projektledarutbildning!

Susanne Pettersson, Slöinge, Bosse Persson, Getinge, Anna Norrman, Unnaryd och Carina Rikardson,
Fagered gör tummen upp på Länsbygderådets projektledarutbildning.

Länsbygderådet Halland och LAG /Leader Halland inbjuder till

Arbeta i Projekt 
”Framtida Projektledare”

För att driva ett leaderprojekt  på landsbygden på bästa möjliga 

sätt inbjuder Länsbygderådet till en Projektledarkurs. 

Utbildare är Margareta Ivarsson.
Lörd.20 september 9-15 • Torsd. den 2 oktober 18-20
Lörd. 11 oktober 9-15 • Onsd. 22 oktober kl. 18-20

Lörd. 8 november 9-15

Plats meddelas inför kurstarten. Kursavgift: 500:-

Ev. frågor och anmälan till:

Elisabeth Otterdahl, tel. 0340-62 50 45, elisabeth.otterdahl@hallands4h.com
Eller Ulla Rickardsson tel. 0346-200 92

För er som inte kom med på vårens utbild-
ning finns nu möjlighet att anmäla sig till
en likadan utbildning i höst. Se inbjudan.

Kulturdag 
i Unnaryd
Onsdagen den 9:e juli är alla hjärtligt 
välkomna till Unnaryd. Den lokala 
utvecklingsgruppen jobbar för fullt med att
arrangera en heldag fylld med spännande
kulturevenemang. Det kommer vara ett
stort utbud av aktiviteter, däribland kon-
serter, danskurser, teater och femkamp mm.

- Det ska finnas något för alla, oavsett
ålder, säger Tim Ohldin 24, en av de 9
engagerade i projektet.

Idén om en kulturdag kom upp tidigt i våras
när en grupp yngre förmågor, både infödda
och inflyttade, från Unnaryd satt och spå-
nade på hur de kunde utveckla bygden. De
saknade alla den gamla Unnarydsfestivalen
och ville göra något liknande. Att de valt
just den 9:e juli beror på att det då är den
stora julimarknaden som gästas av många
besökare och hemvändare.

- Vi vill dra nytta av att det är så mycket
folk i byn och försöka få dem att stanna
kvar hela dagen. Vi visar upp Unnaryds
allra bästa sidor och förhoppningsvis tycker
folk att det är så trevligt att de vill komma
tillbaka hit, säger Johannes Kabell 24, en 
av arrangörerna.

Många i byn är engagerade i Unnaryds-
dagen, organisationer, föreningar, privata
entreprenörer och företag ställer upp och
sponsrar på olika sätt. Många funktionärer
kommer också att behövas. 

- Det är jättekul att vi får så positiv respons
på vårt arbete och att folk vill vara med och
hjälpa till, utan det hade det aldrig gått att
genomföra, säger Anna Norrman 29.

Projekt Unnarydsdagen är ett Leader-
projekt och sponsras av b l a Musik i
Halland, ABF, Länsbygderådet Halland 
och Hylte kommun. 

Vi ses i Unnaryd!
Jessica Johansson

Margareta
Ivarsson får
deltagarna 
att tänka till.



Ord från ordföranden
Det är med både bävan och full av
hopp, som jag tar över ordförande-
skapet efter Ulla.

Hon har fått en stor erfarenhet under 
dessa år som Länsbygderådet har funnits.

Jag har alltid varit intresserad av lands-
bygdsutveckling. Det började när jag 
bodde uppe i Centralmassivet i Frankrike.
Där hade jag mjölkfår och skickade mjöl-
ken till Roquefort. Det var gröna vågen
som fick oss, tillsammans med andra unga
familjer, att flytta ut på landet 1978. Vi
bodde högt uppe i bergen i en kommun
med ca 300 invånare och två caféer. 
Med hjälp av kommunen flyttade flera
familjer med barn in och räddade den
nedläggningshotade skolan. Dessutom 
bildade vi en filmklubb och en läsecirkel.
Läsecirkeln och skolan finns fortfarande
kvar.

Efter 17 år i Frankrike flyttade jag tillbaka
till Sverige. Efter mycket om och men
hamnade jag i Svågadalen i Hälsingland 
där jag köpte får och startade ett fårost-
mejeri. Alla tyckte jag var galen, men jag
ansåg att det var helt normalt att mjölka får.

Det var precis i den vevan som Svågadals-
nämnden bildades. Det är en partiopolitisk
nämnd där jag blev invald. Förutom det
vanliga förvaltningsarbetet använde nämn-
den sina pengar till glesbygdsutveckling
med inrådan från byalagen.

Men för 5 års sedan fann jag kärleken på
Internet. Så jag flyttade ner till Tofta och 
ut på landet på en bondgård med mjölkkor
denna gång. 

Även om jag är född i Stockholm och har
bott i Paris, så är det på landet som jag
trivs bäst. Och man stöter på samma 
problem både på landsbygden i Frankrike,
Hälsingland och Halland. Det skall bli
mycket inspirerande att ta tag i dessa frågor
igen.

Ingrid Vasseur

Medlen i Leader ska användas till
landsbygdsutveckling. Därför alla, 
som står för detta, bli MEDLEM!

Medlemskapet är öppet för Lokala utveck-
lingsgrupper, men också för enskilda män-
niskor som är intresserade av landsbygds-
utveckling. Medlemskapet innebär att man
får information och rösträtt på årsmöten.

Medlemskapet är gratis

Du skickar din ansökan till:

Leaderkontoret Halland
Fabriksgatan 1, 314 80 Hyltebruk

Verksamhetsledaren - Liane Persson.
liane.persson@hylte.se

Administratör - Angelica Johansson 
angelica.johansson@hylte.se

www.leaderhalland.se

Bli medlem i 
LEADER LANDSBYGD HALLAND 
och LEADER KUSTBYGD  HALLAND

Bygdebanken

Nu har 43 lokala utvecklingsgrupper i
Halland svarat på Hela Sverige skall levas
enkät, som kommer att ligga på Hela
Sverige skall levas hemsida: helasverige.se.

Bygdebanken blir ett fantastiskt redskap 
för att visa vad vi på landsbygden kan
åstadkomma!

• visar hur betydelsefull landsbygden är!

• Lätt att leta erfarenheter av vad andra 
grupper gör!

Uppgifterna i bygdebanken kan användas
för forskning om landsbygden!

Så om vi gör en slutspurt under april, så
hoppas vi kunna bli ännu fler!

Hemsidan

Vi i Länsbygderådet genom Urban Nordell
jobbar också på att få en fungerande hem-
sida! Tyvärr har det strulat centralt, men 
vi hoppas snart vara på gång och då skall 
det finnas möjligheter att länka era lokala
hemsidor dit!

Nu driver vi drivmedelsfrågan! 
Konstruktiv konferens i Kil. Bensinbolagen
hotar med att lägga ner ett 1000 tal bensin-
mackar i Sverige under en 3-årsperiod och
även vi i Halland kommer att drabbas av
detta!

Hela Sverige skall leva protesterar och 
starkast i protesterna är Länsbygderådet i

Värmland, som den 5-6 maj ordnade en
Konferens i Kil och bakom arrangemanget
står Riksorganisationen Hela Sverige ska
leva och Landsbygdsnätverket.

Drivmedelsförsörjningen på landsbygden
måste lösas nu. Det anser Owe Nordling 
på Hela Sverige ska levas länsbygderåd i
Värmland som tagit initiativet till en kon-
ferens för att hitta lösningar på problemet. 

Drivmedelskonferensen i Kil den 5-6 maj
lockade ett sextiotal deltagare från hela
Sverige. Under dag ett gav representanter
för många olika organisationer sin syn på
den strukturomvandling som nu sker, och
vad nedläggningarna beror på. Det gav en
bra plattform för nästa dag då deltagarna
diskuterade hur problemet med nedlägg-
ningar ska lösas.Ett antal åtgärder har 
beslutats och arbete går vidare.

Årsmöte med Hela Sverige skall leva

När riksorganisationen Hela Sverige 
skall leva höll sitt årsmöte i Stockholm 
den 9 maj, fick vi i Halland för första 
gången en ledamot i styrelsen och det är
Inger Karlsson från Fegen!

Här antogs en Jämställdhetsstrategi för
rörelsen och beslutades att Landsbygds-
riksdagen 2010 skall vara i Sunne.

Mer info finns på:

www.helasverige.se

Nytt från 



17-18 maj ”En Näve Halland” 
Landsbygdsmässa på 
Munkagårdskolan. Läns-
bygderådet medverkar med 
ett tält där vi presenterar vad 
som händer på landsbygden!

24 maj Knallemarknad på torget  i 
Ätran kl. 8.00-14.00

12 juni Styrelsemöten i Leader
Landsbygd och Leader 
Kustbygd Halland i Hylte

23-28 juni Tvååkersdagarna av 
”Positiva Tvååker”

7 juli Allsång på Skummeslövsstrand
med Donald Hägerström. 
Pubbussen på plats kl. 18-23.

9 juli Unnarydsdagen

19 juli Makrillfestival i Bua
ordnas av föreningen
Buas Framtid

21 juli Allsång på Skummeslövsstrand
med Donald Hägerström.
Pubbussen på plats 18-23.

23 juli Sundstorps Festivalen
Musik vid Lygnern. 
Plats: Staborgs Bro i Fjärås. 
Onsdag 23 juli kl. 19.00. 

Årets artister: Spotnicks, Durspelaren Lars
Karlsson, Glennarts (barn-barn till musiker 
i Streaplers- Flamingos), Bäcka-Nisses Boysm.fl.
anordnas av Lerbäcks byalag.

3 augusti Öppna stugornas dag
Hembygdsföreningarnas 
stugor visas runt om i 
Halland!

25 augusti Styrelsemöten i Leader 
Landsbygd och Leader 
Kustbygd Halland
i Halmstad.

7 sept. Qvinnligt företagande på 
Hallands landsbygd
Träff Bråtadal, Svartrå.

Med 4 ministrar på aktivt besök.

Det var drag i landsbygdsriksdagen i år.
Miljön var förträfflig, ett vackert vinter-
landskap, precis som en vinter ska vara.
Dessutom Norrbotten och Västerbotten i
stark utveckling.

Landsbygdsriksdag i LYCKSELE

Givande vindkraftkonferens i Knäred!

• Lagförslag för överförande av el
till befintligt nät.

• Ett förändrat strandskydd 

• Samtal med oljebolagen

• Förenkling av system för företagare. 
Alla departement har uppdraget att 
se över möjliga och omöjliga lagar och
system.

Ändring av lånevillkor vid övertagande av
landsbygdsföretag.

• Landsbygdsstrategi tas fram

• Ökade medel till vägunderhåll.

Att arbeta utifrån medborgarnas behov 
och inte myndigheternas.

Vindkraft diskuterades mycket. Stora 
etableringar sker på många håll. Invånarna
i norra Sverige har lärt sig av vattenkraften.
De tog kraften och sen drog de. Nu drivs
frågan om någon typ av avkastning till
lokal bygdeutveckling

Nu förväntar vi oss mycket och 
en del beror på oss själva.

Ulla Rickardsson

Händer på 
Hallands 
Landsbygd
sommaren 
2008

Men det viktigaste var innehållet
i riksdagen.

Vice statsminister, Maud Olofsson, gav
med sina ministerkollegor, Eskil Erlands-
son, Andreas Carlgren och Mats Odell,
bevis på vilja och kunskap från regeringen.

Frågor som togs upp var

• Naturreservat, där man tänker i nya 
banor. Samarbete istället för konfront-
ation, köpe/arrendeavtal istället för 
konfiskation.

100 ungdomar deltog i riksdagen bl. a. från
Halland.

Humöret var 
strålande i det 
vintriga Lycksele.

Inez Abrahamsson, vice ordf. i 
Hela Sverige skall leva i samspråk 
med Cecilia Andersson, Boden, 
Ulla Rickardsson, Inger Karlsson 
och Susanne Paulsson, Landsbygds-
utvecklare i Laholm, som var värd 
för konferensen!

www.inlandsvinden.se
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PORTO BETALT

S V E R I G E

Med Kvinnor i Fören
Qniv - kvinnligt nätverk i Varberg
med Helén Andersson som initiativ-
tagare och ”Kapten” bjöd in till en 
tvådagars konferens till havs 9-10
mars: Internationella Cinderella – 
med kvinnor i Fören. 

Med på resan fanns föreläsare, företagare,
brobyggare, organisationer och besluts-
fattare som alla vill se mer av kvinnors 
företagande i Sverige.

Birgitta Hederstedt, Region Halland, 
invigningstalade.

9-10 mars 2008, dagen efter Internationella
Kvinnodagen seglade Ålandsbåten
Cinderella ut från kaj med deltagare från
hela Sverige och med massor av kvinnlig
kraft och inspiration i bagaget.
Initiativtagare och projektledare Helén
Andersson, kan nu lägga till titeln ”Kapten”
efter ”singelfestivalarrangör” och ”kyckling-
mamma”. Och glöm nu alla dina fördomar
om att kvinnor tillsammans skapar osämja
och avundsjuka. I nådens år 2008 är det
gemenskap, samarbete och framtidstro som
gäller! För nu är det t o m statistiskt bevisat
att kvinnor är hela 10 % bättre på att leda
och sköta företag än män! 

Solveig Thernström berättade hur det gick
till när hon sökte in på scenskolan och rek-
torn frågade varför just hon skulle bli skå-
despelerska?  - Dä ä för att ja tycker om å
hitte på saker! svarade hon ängsligt på klin-
gande värmländska,  varpå rektorn skällde
ut henne för både uttal och vision. Solveigs
målande beskrivningar fångade alla. Och

visst är det ett faktum att kvinnor funderar
in i det längsta innan man är säker, denna
försiktighet gör att man kanske inte vågar
starta upp företag eller projekt.  Men efter
denna konferens är jag helt säker: När
kvinnor säger att de har ”funderat på en
bra grej” så är det till 75 % säkerhet en helt
lysande affärsidé som skulle kunna förverk-
ligas på direkten. 

Kvinnligt tänk?
Smart och tidsbesparande?  Estetiskt och
funktionellt?  Rationellt men med miljö-
aspekt och gärna barnvänligt på sikt och
långt bort över horisonten, alla jordens
barn inbegripna?  Andliga perspektiv?
Kommunikation och sociala strukturer?
Flera av företagarna som deltog på konfe-

Kapten Helén visar vägen.

rensen hade som inriktning hälsa, kommu-
nikation, personlig utveckling mm. En
workshop handlade om att ”dela med sig”
att tillsammans kartlägga specifika behov
och viktiga faktorer som bidrar resp. hin-
drar kvinnor från att starta företag eller axla
högre poster i näringsliv och inom styrelser. 

Vind i seglen
Helén Andersson och Qniv följer nu upp
arbetet och besöker under våren 4 kommu-
ner i Halland. Man bjuder in företagare
och organisationer som aktivt vill medverka
till att kvinnor får bra förutsättningar för
att starta, driva och expandera sina företag.
Missade du konferensen till havs? Lugn, det
kommer en till: 8-9 mars 2009 är det dags
igen! Det verkar som om Halland kommer
att bli förebilden för övriga Sverige vad gäl-
ler kvinnligt företagande!. 

Det är väl en ”bra grej” att fundera på? 

Eva Leandersson, nybliven företagare 
och medlem i Qniv.

Vill du veta mer så titta in på:
www.qniv.se

foto:Eva Leandersson, Elizabeth Otterdahl

Solveig Thernström
i inspirerade
många med sitt
framförande. 


