Vi utvecklar Sverige

Byarörelsen – en kraft att räkna med
Runt om i Sverige ﬁnns lokala utvecklingsgrupper. De har

aﬀären eller skolan. I en bygd satsar man på småskalig turism, i en

olika namn, som byalag, samhällsföreningar eller intresse-

annan bygger man nya bostäder. Många jobbar med den grundläg-

föreningar. Gemensamt är att de arbetar för den egna

gande samhällsservicen i bygden. Arbetet sker o�ast ideellt.

bygdens utveckling och bästa.

Kort och go� utför dessa grupper e� betydande samhällsarbete.

En lokal utvecklingsgrupp bildas när människor känner behov av

De organiserar basservice, vårdar miljön och stimulerar entrepre-

den. I gruppen samverkar man lokalt, över föreningsgränser och

nörskap. De vitaliserar demokratin och skapar företagsamma och

partigränser, och ser till helheten i bygden. Alla behövs för a�

hållbara bygder över hela Sverige.

bygden ska blomstra!

Gemensamt för alla är strävan e�er in�ytande, liksom övertygelsen

Arbetet utgår från vad bygdens invånare själva tycker är viktigt. Vissa

om landsbygdens värden och möjligheter.

grupper prioriterar bredband, andra sä�er upp vindsnurror, tar över

Vi är många…
I Byarörelsen satsar cirka 100 000
människor en miljard kronor i eget
arbete och pengar varje år för den
egna bygdens framtid och utveckling. Resultatet av deras arbete
berör uppåt tre miljoner invånare
i Sverige. Det är Byarörelsen – en
växande kraft att räkna med!

En lokal utvecklingsgrupp
• Arbetar brett för bygdens
utveckling och bygdens bästa.
• Tar tillvara bygdens gemensamma intressen och företräder
bygden i olika sammanhang.
• Är öppen för alla och verkar
offentligt. Den utses och arbetar
demokratiskt och är ofta en ideell
förening.
• Verkar i ett område – byn eller
församlingen – som avgränsas
av bygdens befolkning själva.

Runt 4 500 lokala utvecklingsgrupper,
cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd
och 40 medlemsorganisationer – det är
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Leve det lokala arbetet!
Hela Sverige ska levas uppgi� är a� stödja lokal utveckling för e� hållbart samhälle.
Vi ger råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahåller redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Vi är också en organisation som påverkar, genom a� ly�a de frågor som är
betydelsefulla för människorna på landsbygden.
Hur ordnas bä�re service på landsbygden? Hur skaﬀar vi kapital till lokala investeringar? Vad
gör ungdomarna intresserade? Det är exempel på frågor som är angelägna för oss. Med andra
ord, allt som gör a� människor kan bo och leva på landsbygden.
För a� komma vidare i det lokala arbetet måste man våga pröva ny�. Det gör vi i Hållbara
bygder där vi söker konkreta lösningar för en miljömässigt hållbar framtid, lösningar som
ska inspirera andra till a� se möjligheter i sina bygder. Vi stö�ar lokala utvecklingsplaner.
Grunden för allt lokalt utvecklingsarbete är en genomarbetad plan. I den står vad invånarna
tillsammans kommit fram till a� de vill satsa på i bygden.
Hela Sverige ska leva samarbetar internationellt. Vi är aktiva inom Hela Norden ska leva,
en del av Byarörelsen i Europa och samarbetar med europeiska landsbygdsnätverk.

Bygdebanken
Bygdebanken är en databas med
uppgifter om alla medlemsgrupper
i Hela Sverige ska leva. Där ﬁnns
fakta om vad alla lokala utvecklingsgrupper arbetar med, och
kontaktuppgifter till varje grupp.
Bygdebanken är en fantastisk
källa till kunskap om de svenska
byalagen!

Landsbygdsriksdagen
Sedan starten år 1989 har en
landsbygdsriksdag anordnats
vartannat år. Det är Byarörelsens
stora mötesplats då människor
från hela Sverige med intresse för
landsbygdsutveckling samlas under
ett par dagar för att diskutera viktiga frågor, inspireras och utbyta
erfarenheter.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Vi är en ideell förening som bildades 1989 i slutet av den stora
kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Medlemmar är de lokala
utvecklingsgrupperna samt 40 medlemsorganisationer.
I varje län ﬁnns länsbygderåd, bildade av de lokala grupperna.
Länsbygderåden stöttar grupperna och ger råd på regional nivå.
Hela Sverige ska leva ger stöd och röst åt Byarörelsen på nationell
nivå genom att sprida erfarenheter, stimulera samverkan, bilda
opinion och påverka politiken för landsbygden.
För den löpande verksamheten svarar en styrelse med representanter
för de lokala grupperna och medlemsorganisationerna.
Ett litet kansli i Stockholm håller i kontakter, administration och
information.

”Det är en glob, jag trampar med min fot.
Vad är centralt , på ytan av e� klot?
Jag väljer Pjä�eryd till världens mi�.
Det står mig �i�.”
Alf Henriksson

Vill du veta mer om oss?

Läs senaste nyheterna inom vårt område på vår hemsida. Gör din röst
hörd på diskussionsforumet eller ladda hem våra inspirationsskrifter.
På hemsidan ﬁnns också aktuell information
om byarörelsen, organisationen och landsbygdsutveckling.

Adress: Stortorget 7, 111 29 Stockholm
Telefon: 08-24 13 50 • Fax: 08-24 28 05
info@helasverige.se • www.helasverige.se

