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ojjj...hoppsan...vart tog det här året vägen då??? 
Här kommer i all hast ytterligare ett infoblad från Hela 
Sverige ska leva Sjuhärad med några intressanta artiklar. Jät-
tekul att det blev så många ansökningar till vårt utvecklings-
projekt och ännu roligare att vi hade möjligheten att finansie-
ra alla! Ser med spänning fram emot det kommande år, nya 
utmaningar och projekt som ligger i startgropen.

Avslutar det här året med några ord från Sathya Sai Baba :

”Vandra inte framför mig, jag kanske inte följer dig.
Och vandra inte bakom mig, jag kanske inte leder dig.
Utan vandra vid min sida, och var min vän.” 

Segloras gran med nytt ljus.
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 Utvecklingsprojekt
På senaste årsmöte fick Hela Sverige ska leva Sjuhärad i uppdrag att utlysa medel för ett antal 

utvecklingsprojekt för medlemmarna i Sjuhärad. Maximalt skulle 35000 kronor delas ut med en för-
delning av max 5 tkr per projekt. När ansökningstiden hade gått ut hade vi fått in 16 ansökningar. 2 
ansökningar plockades bort direkt då ena gruppen inte var medlem och den andra hade lämnat in flera 
förslag på projekt. Med bakgrund av årets ekonomiska situation föreslog arbetsutskottet att alla ansö-
kande grupper skulle få stöd! Förslaget bekräftades av styrelsen och vi kan härmed hälsa alla grupper 
här nedan en extra God Jul i år.

Eggvena - förstudie om anläggan-
de av vandringsleder mellan Egg-
vena och Södra Härene. 

Gällstad - bygga en grill i betong 
med detaljer i metall och trä.

Horredsbygden - materiel för att 
anlägga en grillplats vid bad-och 
båtplatsen i St. Horredssjön 

Hultafors - akustikplattor i sta-
tionshuset för att förbättra akusti-
ken

Lida - vandringsled runt Lidasjön 
(Sandsjön) med spångar, brobyg-
ge, rastplats, uppmärkning av le-
den och informationstavlor 

Länghem – att göra badplats vid 
Sävsjön till en attraktiv plats både 
för unga och gamla 

Månstad - projektering av fiber 

Rångedala- anslagstavla

Seglora – julgransbelysning

Skephult föreningsövergripande 
hemsida

Strömsfors – musik- och ljudan-
läggning Torestorp - aktiviteter för ungdo-

mar och dekoration för olika akti-
viteter 

Ubbhult - ”Välkommen till Ubb-
hult” skyltar

Östra Frölunda – Marknadsföring 
av Kindaholm på mässa i Holland
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Hela Sverige ska leva Sjuhärads 

Utvecklingsdag
Tid: Lördagen 9 februari kl. 8:30 - 15:00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler 
Göteborgsvägen 10, Borås

På programmet under dagen: 
“Här söker min föreningen pengar”, 
”Föreningsarbete ur ett ungdomsperspektiv”. 
“Var med och påverka och skriva Hela Svrige Ska 
Leva Sjuhärads verksamhetsplan 2013”. 
 
Mer information om anmälan kommer efter års-
skiftet! 
 
Styrelsen 

B O K A  D E S S A  D A G A R  R E D A N  N U

Hela Sverige ska leva Sjuhärads 

 Årsmöte 2013
Tid: Onsdagen 24 april kl. 19:00
Plats: Ännu ej bestämt

Motion, som skall behandlas på årsmötet, skall 
vara  styrelsen tillhanda senast 2013-02-01.  
Motion sänds till ordföranden på adress: 
sassi.wemmer[at]melica[dot]com

Kallelse och årsmöteshandlingar kommer 
senare.

Styrelsen

Vad är Framtidsveckan?
Framtidsveckan är en manifes-
tation på temat ”omställning av 
samhället för en hållbar framtid”. 
Genom att visa på positiva exem-
pel ökar vi medvetenheten om att 
det går att förändra vårt sätt att 
leva, vårt sätt att förvalta vår jord 
- och utveckla våra lokalsamhäl-
len!

Varför en Framtidsvecka i 
Sjuhärad?
Genom Framtidsveckan synlig-
görs alla de enorma resurser av 
människor, kunskaper och möjli-
ga lösningar som redan finns i vår 
region. Veckan erbjuder många 
möjligheter att nätverka och ut-
byta tankar om hur en hållbar 
framtid kan se ut 

Vem kan vara med?
Vi bjuder in alla som vill inspirera 
till en mer hållbar framtid! Samar-
betet är brett. Arrangörer kan vara 
allt ifrån kommuner, organisatio-
ner, studieförbund, politiska partier 
och företag till ideella föreningar 
och enskilda personer.

När?
Vi ser gärna att veckan blir av v17, 
22-28 april - 2013. Om du och din 
förening/organisation redan plane-
rar ett arrangemang som ni tycker 
platsar under detta tema så passa 
på att lägga det under denna vecka. 
Ni får då gratis draghjälp i er mark-
nadsföring för arrangemanget ge-
nom vårt gemensamma program.

Var?
Arrangemangen sker runt om i 
Sjuhärad under en och samma 
vecka.

Är Du/Ni intresserade att vara 
med under Framtidsveckan i 
Sjuhärad, få hjälp med form 
och innehåll eller veta mer om 
arrangemanget?
Kontakta Elisa Brånin - pro-
jektledare på Leader Sjuhärad: 
elisa@leader-sjuharad.se alt. 
0325-618692/0702-993639 eller 
Peder Johansson - Studiefrämjan-
det: perder.johansson@studiefra
mjandet.se alt. 0768-290099.
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För mera information besök vår hemsida 

www.helasverige.se/sjuharad

Redan i förra nyhetsbladet nämnde vi att alla grup-
per, som är medlemmar i Hela Sverige ska leva, sedan 
2012-07-01 är försäkrade. Det innebär inte att alla grup-
per har allt försäkringsskydd, som behövs men för de 
flesta bör detta räcka. Gå in på http://www.helasverige.
se/kansli/vad-vi-goer/vaar-foersaekring/ och läs mera 
så att du vet om något skulle hända. Där kan du också 
fördjupa dig i avtalstexterna om du är intresserad.

Kontakta mig på 033-282043, 0706-284299 el-
ler claesbergqvist@telia.com om ni har frågor.

Första halvåret är snart till ända och så vitt jag vet 
har det varit skadefritt.

Claes Bergqvist

Byalagsförsäkring
Hela Sverige ska levas styrelse har beslutat att så-

väl fiberföreningar som omställningsgrupper är väl-
komna som medlemmar i rörelsen. Båda dessa typer 
av grupper sysslar väldigt mycket med lokal utveck-
ling, vilket innebär att de passar in. 

Formellt går det till så att ni anmäller er för-
enings intresse av att vara med till det lokala 
länsbygderådet d.v.s. Hela Sverige ska leva Sju-
härad samt uppger föreningens namn, en kon-
taktperson och dennes kontaktuppgifter, post- 
adress, telefonnummer och framförallt e-postadress. 
Bifoga  också föreningens stadgar. 

Ni som har fiberföreningar och omställningsgrup-
per i er omgivning kan gärna tipsa dem om att ansluta 
sig. Vi vill gärna bli fler och därmed starkare som or-
ganisation.

Claes Bergqvist

Nya grupper välkomna till HSSL

Leader 2014 - 2020
Arbetet med att ta fram en stra-

tegi och program för nästa Lead-
erperiod startar efter årsskiftet. 
Några beslut om de stora ramarna 
är ännu ej fattade i Bryssel men för 
att inte tappa tempo måste proces-
sen för nästa period startas upp.

HSSL/Sjuhärad kommer att ge 
fortlöpande information om hur ar-
betet går framåt men det är viktigt 
att Ni även lokalt håller Er infor-
merade om vad som händer och 
sker.

LAG och Leaderkontoret pla-
nerar för en rundresa i respektive 
kommun i Sjuhärad under vå-
ren för att presentera resultat för 
innevarande period. Ta chansen 
att följa med på rundresan och bli 
uppdaterad på vad som hänt i din 
kommun.

Jan Vinkvist


