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Hej! 
 
Här kommer årets tredje Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet.  
Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompetensutvecklande 
insatser och annat som vi hoppas är intressant för föreningar, organisationer, nätverk 
m.fl. på landsbygden.  
 

Länsbygderådets verksamhetsplan 2015 

- Landsbygdsutveckling    -     Bredband  
- Upprätthålla en god kommunikation mellan landsbygd och stad 
- Bo och Bygga – läs mer här under om satsning på bo och bygga på landsbygden   
- Landsbygdstinget 17/4 – som mynnade ut i ett nytt Sörmlandsmanifest, läs mer längre ned 
- Grundtrygghet och basservicelösningar på landsbygden – lokala servicepunkter 
- Skyltning på landsbygden  -    Medlemsvård 



 
Länsbygderådet inbjuder lokala bygdegrupper eller liknande som är intresserade att utveckla er ort och 
bygd och få igång bostadsbyggande.  Eftersom nya medel inom Leader och landsbygde-programmet först 
finns tillgängliga nästa år har Länsbygderådet bestämt att avsätta egna medel för att inte tappa tempo. 
Efterfrågan i länet i olika orter har varit omfattande. Vi vill nu ge alla orter i Sörmland möjlighet att vara 
med att utveckla mindre sörmländska orter och få igång bostäder på just din ort. 
Länsbygderådet har under förra året drivit en förstudie tillsammans med länsstyrelsen för att få igång 
nybyggnation av bostäder på landsbygden. Förstudien visar på att det finns ett akut behov på närmare 
2000 bostäder i ett fyrtiotal av Sörmlands små tätorter. Den metod vi utvecklade i förstudien bygger på 
att bygden gör en gedigen ortsenkät, utifrån en unik lokalt anpassad modell som länsbygderådet ställer 
till förfogande. Där man frågar den egna ortens befolkning om just deras viktigaste frågor att lösa. För 
när det gäller bostadsbyggande så är behovet oftast störst i den egna orten, bland äldre som inte orkar 
bo kvar där de bor nu, bland unga som vill få möjlighet att skaffa sin första egna bostad eller bland 
företag som har svårt att få personal.  
Ortsenkäten är ett verktyg som diskuteras vid köksbordet, föreningslokalen etc. för att sedan ligga till 
grund för ett utvecklingsprogram just i din ort. Varje enkät görs unik för just din orts behov och 
förutsättningar. 
Erfarenheter för att vara framgångsrika är att alla goda krafter i orten har en förmåga att samhandla, gå 
ihop för gemensamma mål. Där lokala föreningar, lokala företag gärna byggföretag och 
fastighetsförvaltare med flera. Länsbygderådet bjuder på arbetsmodellen men ni på orten, tillsammans,  
prioriterar och driver er orts lokala utvecklingsarbete. 
Vi kommer också att bjuda in de orter som blir utvalda till gemensamma erfarenhetsträffar.  
 



Välkommen med en intresseanmälan till Länsbygderådet till nedanstående senast den 15 september. 

 Där ni kort berättar hur stor er ort är med omland. 

 Vilka ni är som kommer att driva projektet ihop med Länsbygderådet. 

 Hur ser samverkan ut i er ort? Vilka föreningar har ni tänkt samverka med? Vilka lokala företag 

är intresserade? 

 Vara beredd att driva detta under hösten 2015. 

 Skicka anmälan till Rolf Hallström rolfhallstrom@gmail.com  eller Peter Eklund , peteklund@gmail.com   
  

Sörmlandsmanifestet 2016 
För satsning på landsbygden i Södermanland under 2015/2016. 
Över 400 röster eller ”pluppar” satte deltagarna på årets landsbygdsting. Större bredd och starkare 
fördjupning av vissa frågor medförde att årets manifest blev betydligt mer omfattande än förra årets. 
Här är de 10 frågeställningarna som fick flest röster. Nu börjar en process att definiera ansvariga och 
vilka resurser länets olika aktörer har för att ta sig an de olika punkterna. Detta avgör i vilken omfattning 
vi kan ta oss an de olika frågeställningarna och få något gjort till nästa år. 
 

1. Utvecklingsbolag för stöd till lokala orter och främja den sörmländska 
landsbygdens utvecklingskraft 
Den i särklass mest prioriterade frågan på årets landsbygdsting var att skapa ett eller flera regionala 
och lokala utvecklingsbolag för att finna former för att mer operativt hjälpa till med råd, finansiering 
och riskkapital för att driva konkreta operativa utvecklingsprojekt för bygdens utveckling. Att utveckla 
konkreta ”verkstäder” för att koordinera och finna praktiska lösningar på landsbygdens problem 
och möjligheter. Det kan gälla bostadsbyggande, skola mm som skapar möjlighet för utveckling av 
bygden. 
På många platser i landet skapas nu lokala utvecklingsbolag. De senaste 25 åren har en mängd olika 
modeller prövats i Sverige, som ex kooperativa bolag, ekonomiska föreningar och AB utan vinstutdelning. 
Crowdfunding är ytterligare en modell som vunnit popularitet de senaste åren. 
I Sörmland finns det några goda exempel. Bl a hur Kiladalen har skapat Kiladalen Utveckling AB, ett 
lokalt utvecklingsbolag, där bygdens invånare gemensamt skapar ett utvecklingsbolag utan vinstintresse. 
Syftet med insatsen är att i första hand finna former hur man skall driva sådana utvecklingsbolag på 
såväl lokal som regional nivå, och i andra hand att bidra till att flera lokala ekonomiska utvecklingsbolag 
kommer igång i Sörmland.  

            

mailto:rolfhallstrom@gmail.com
mailto:peteklund@gmail.com


2. Utveckling av den digitala Sörmlands landsbygd 
A. Sörmlands digitala infrastruktur på landsbygden 
Om tre - fem år skall hela länet ha god kapacitet i fiberuppbyggnad (bredband) och mobilkapacitet samt 
de nödvändiga master som krävs. Fortsatt kraftfull mobilisering mellan länets kommuner, Region-
förbund, Länsstyrelsen och bygdegrupper samt privata aktörer. För närvarande är utbyggnadstakten 
mycket varierande i olika kommuner. En medveten handlingsplan ska presenteras med en tydlig 
rollfördelning och struktur för samhandling. 
B. Sörmlands digitala tjänstelandskap 
Skapa testbäddar, arenor och erfarenhetsutbyten för utveckling av det praktiska digitala tjänsteland-
skapet på landsbygden i Sörmland. 

3. Utveckling av servicepunkter och dess funktioner 
Att finna nya former och modeller för att utveckla och förbättra servicen på landsbygden är en 
avgörande punkt för ett gott liv på landsbygden, när de gamla lösningarna har nått vägs ände. Under 
2015 genomfördes två pilotprojekt när det gällde innovativa servicelösningar, i ett flertal orter i 
Nyköpings kommun och i Högsjö. Dessa erfarenheter bör nu spridas och utvecklas för att fler orter och 
kommuner skapar sin lokala servicepunkt utifrån den lokala bygdens behov. 
I det nya landsbygdeprogrammet finns det resurser avsatta till serviceutveckling. Minst sex service-
punkter skall ha tillkommit i minst två kommuner. 

4. Strategiskt mångfaldsarbete för landsbygden 
Södermanland är ett av landets främsta inflyttningslän, där över 80 procent av befolkningstillväxten i 
snitt kommer från platser långt utanför Sverige. Framtidens arbetskraft, nyföretagare och familjer är till 
stor del människor från andra länder (nysvenskar). Men dessa ”nya svenskar ” har svårt att både bosätta 
sig på landsbygden och arbeta där. Hur kan de nyinflyttade i länet bli en tillgång för landsbygden? Vi skall 
med olika praktiska lösningar välkomna dessa till den Sörmländska landsbygden. 
 

 Konsumentstråk för matutveckling. Vill du ha mera mat från 
trakten i din mataffär? 

Vi är marknaden som vill ha de riktigt fina råvarorna. Råvaror som kan och skulle kunna produceras här i 
Sörmland. Vi som konsumenter står för drygt 80 % av alla livsmedelsinköp. Enbart i Sörmland handlar vi 
varje år för mer än 6 miljarder kronor. Den förädlade mat som duktiga företag gör och skulle kunna göra. 
Vi är de som vill äta det närproducerade på kaféer och restauranger och handla det i våra butiker. Vi är 
de som kan göra skillnad. Det är våra val som kan utveckla landsbygden och skapa många fler företag på 
landsbygden. Inom STOLT MAT kommer det att skapas ett konsumentstråk. 
Av all mat som säljs ute i butikerna och används i restaurangnäringen, kommer mindre än 50 % från 
Sverige. Det innebär att det finns massor med matpengar som skulle kunna stanna i landet om vi själva 
väljer mat från trakten och från Sverige. 
Men räcker det med att maten produceras i Sverige? De förändringar vi nu ser i klimatet gör vår mat-
försörjning otryggare. I dagens läge är maten hela tiden på väg. Sparris från Peru, lammkött från Nya 
Zeeland, fribeteskött från Brasilien och Irland och så naturligtvis allt från Turkiet, Israel, Spanien, Holland 
mm. Våra små mängder av svenska grönsaker kommer huvudsakligen från Skåne och Gotland. Vad 
händer när vädret löper amok och tunga regn och störtfloder skär av vägar och järnvägsbankar och 
isolerar oss? I en nära framtid kommer vi att ha behov av mer mat från trakten och det tar tid att få fram 
duktiga odlare och producenter. Då får vi mat som vi själva kan ha kontroll över. Vi kan själva 
åka ut och se hur den kommer till, och ställa frågor direkt till producenten. Vi kan förverkliga det som alla 
nu pratar om – säsongens mat, säker, god och närproducerad. 



Så kom med, börja fråga efter den i din mataffär, och när du är ute och äter! Du jobbar som du själv vill, 
lika lokalt som maten du vill äta. Målet är mera mat från trakten i våra mataffärer och på våra 
matställen. Det är du som är marknaden och det är du skapar efterfrågan. 
Ansvarig: Lämnas över till STOLT MAT i Sörmland tillsammans med Den nära matens vänner, inom 
Sörmlands matkluster som skapar ett nytt utvecklingsstråk inom STOLT MAT. Ansvarig personer: Bengt 
Spider Jansson och Bie Seipel. 
 

5. Nätverk för småbyggare, för fler nya hyresrätter i våra mindre orter 
På Sörmlands landsbygd och dess små orter saknas det idag närmare 2000 bostäder främst 
hyresbostäder. Att vidareutveckla modellen som prövades i förra manifestet. Behovet av bostäder är 
omfattande. Vi skall låta minst tre orter i Sörmland komma igång med en process för att få igång ett 
bostadsbyggande. För att göra en realistisk bedömning skall dessa orter först genomföra en ortsanalys 
för att klargöra den lokala bygdens bostadsbehov. 

6. Så här vill vi göra´t. Samverkan för orts- och näringslivsutveckling - gemensam 
metodutveckling för hela länet. 
Ett tydligt intresse är att utveckla ett gemensamt ortsanalysverktyg som både kan vara unikt anpassad till 
varje orts lokala förutsättningar men ha samma form och inriktning så man kan utbyta erfarenheter 
mellan olika orter i länet. 
Att ta tillvara de erfarenheter som finns i länet. Första stegen till en sådan är det ortsanalysverktyget 
som prövades i ett pilotprojekt i Vrena, för att ge invånarna en möjlighet att tala om hur de ville ha sitt 
samhälle i framtiden med betoning på bostäder.  
Verktyget går att situationsanpassa till varje bygd och är ett visuellt och demokratiskt verktyg för att 
prioritera bygdens utvecklingsinsatser. Detta verktyg skall utvecklats som Sörmlands ortsanalysverktyg 
och kommit igång på minst fem orter. 

7. Att finna och få ut de Sörmländska produkterna genom sälj- och webplattform 
för mat 
Att producera livsmedel och förädla dessa har alltid varit en central del av den Sörmländska 
landsbygdens näringsverksamhet. Insatser för att öka härproducerad mat från Sörmland i de offentliga 
måltiderna såväl som i våra butiker genom nya distributionskanaler och marknadsplatser. Inom STOLT 
MAT pågår ett arbete för att underlätta detta. 
 

 Fortsatt arena för samtal om utvecklingen på landsbygden i Sörmland – 
Landsbygdsting 

Det var fjärde året vi genomförde landsbygdstinget i Sörmland. Landsbygdstinget har blivit den självklara 
arenan för inspiration, erfarenhetsutbyte, reflektion och möjlighet att genomföra konkret utvecklings-
arbete som gagnar landsbygdens utveckling i Sörmland. Behovet av denna arena är tydligt, inte minst 
efter alla positiva signaler från varje årligt ting. Nu drar vi igång arbetet med det femte landsbygdstinget, 
vi fortsätter arbetet med utvecklingen av den självklara årliga bygdebegeistringsplatsen. Samt arbetet 
med att följa upp det årliga Sörmlandsmanifestet. 
 

8. Strategiskt Barn- och ungdomsarbete på landsbygden 
Andelen barn och unga på landsbygden tenderar att minska på flera platser i Sörmland. Hur skapar vi en 
god utvecklingsmiljö för barn och unga på den Sörmländska landsbygden i en tid där förutsättningarna 
för skola, föreningsliv och mångfald har försvårats. 
 



Kontaktuppgifter Länsbygderådet Södermanland 

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen eller valberedningen. Vilka frågor vill DU att vi ska 
driva och lyfte? Vad är viktigt för DIG för att ha en levande landsbygd?  
 
Ordförande: 
Rolf Hallström, Jönåker, rolfhallstrom@yahoo.se 070-741 08 40 
Vice ordförande: 
”Carla” Swenson, Nyköping, carla.sw@hotmail.com 070-270 84 34 
Kassör: 
Kent Gustafsson, Runtuna, runtunakvarn@hotmail.com 070-482 33 07 
Sekreterare: 
Lotta Prennfors, Eskilstuna, lotta.prennfors@gmail.com 
Ledamöter: 
Eva von Heideken, Malmköping, heideken@telia.com 070-594 41 18 
Hugo Rundberg, Stallarholmen, hugo.rundberg@strangnas.se 070-555 24 94  
Jenny Hammarlund, Sparreholm, jennyodjuren@hotmail.com 070-677 4603 
Peter Eklund, Nyköping, peteklund@gmail.com 070-275 01 68 
Annelie Karlsson LRF representant, Ärla, storanyby@hotmail.com 070-645 80 85 
 
Valberedning: 
Larz Johansson (sammankallande), Kommunbygderådet Nyköping, hustorp@telia.com 073-049 71 50 
Jacqueline Hellsten, LLU Sörmlandskusten, info@leaderkustlinjen.se 070-725 62 69 
Niklas Witt, Julita, niklas.witt@flen.se, 070-204 75 46 
 

 

Bli medlem i Hela Sverige Ska Leva — Länsbygderådet  

Södermanland 
För er som ännu inte erlagt 2015 års medlemsavgift lägger finns enfaktura med i Nyhetsbrevet. Vi har 
förstått att många av er, de flesta,  behöver  faktura o/e kvitto för att blidka era revisorer. 
Länsbygderådet önskar hela tiden att fler föreningar blir medlemmar i HSSL Södermanland.  
 
Önskar ni kvitto när ni har betalat - kontakta ”Carla” Swenson på e-post carla.sw@hotmail.com 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Faktura    Fakturadatum 2015-06-30 

Medlemsavgift Länsbygderådet Sörmland 2014 
Medlemsavgift Länsbygderådet Sörmland 2014                     

100 kr enskild förening  200 kr länsorganisation 

 

Ange föreningens namn och kontaktperson med e-postadress 
plusgiro 139 25 42—5  bankgiro 360-6993 
 



 

 
 

 

www.hssl.se/sormland 
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