Nätverksträff för landsbygdsutvecklare - Region Syd/Sydost
Agunnaryd 30 september 2015

Jag, landsbygdsutvecklare!
Inspirationsträff med tema: lanthandel - service samt mindre besöksmål med innovativt tänkande.
Text: Hanna Persson, agronom- och landsbygdsutvecklingsstudent, SLU
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Dagen börjar med att Anette Olsson (landsbygdsutvecklare och EU-samordnare i Ljungby kommun) och
Inger Karlsson (landsbygdsutvecklare i Falkenbergs kommun) hälsar oss välkomna till Agunnaryd i Ljungby
kommun. Det är Anette och Inger som har anordnat dagen och bjudit in oss som är yrkesverksamma på
landsbygden eller jobbar med landsbygdsutveckling. Moderator för dagen är Carina Bengtsson som är
kommunalråd i Ljungby kommun och även bosatt i Agunnaryd. Under dagen är vi cirka 45 personer som
deltar.

Utdrag från den lokala tidningen Smålänningen 5 oktober 2015.
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Bakgrund
I samverkan med arrangerade kommun bjuder Landsbygdsnätverket in till träffar runt om i landet för
landsbygdsutvecklare inom kommuner, regioner samt länsstyrelser. Nätverksträffar genomförs både regionalt
och nationellt efter att det startat 2012. Syftet med att grupper träffas är att ge möjlighet att uttrycka och dela
sina utmaningar, erfarenheter och hur man löst sina problem. Träffen är en tankesmedja för erfarenhetsutbyte.
Den regionala nätverksträffen för Region Syd/Sydost ägde rum i Agunnaryd den 30 september. Temat på
träffen var lanthandel - service samt mindre besöksmål med innovativt tänkande. Träffen arrangerades i
bygdegården i Agunnaryd. Förutom bra lokaler, så kunde deltagarna också njuta av fika och lunch med lokala
råvaror, som levererades och serverades av det lokala företaget Agunnaryds gille.
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Tema 1 Lanthandel- service
Agunnaryds lanthandel - en ekonomisk förening ägd av invånarna
Krister Lindqvist, initiativtagare och Kristoffer Åström, handlare
Krister Lindqvist, som är Agunnarydbo, stod inför en förändring i mars 2005. Han ville att lokalborna skulle
ha möjlighet att handla basvaror i en lokal butik. Men hur skulle de satsa? Han kontaktade Ingvar Kamprad,
som själv är uppvuxen i bygden, och frågade om han ville hjälpa till med finansieringen. Han kunde finansiera
lanthandeln med 500 000 kronor, men resten fick bli en utmaning att lösa för lokalborna. Krister bestämde då
att intressenter skulle ha möjlighet att köpa andelar á 3 000 kronor som skulle bidra till finansieringen av
bygdens lanthandel. Två månader senare hade de en finansiering för 800 000 kronor! Tillsammans i bygden
bidrog de också med arbetsmaskiner och inte minst, arbetskraft. Lanthandeln byggdes av bygdens egna
invånare och, efter Ingvar Kamprads råd, hade även ett anslutande café tagits med i planeringen. Caféet blev
en mycket populär samlingspunkt för alla i byn.
Hela byn ställde upp och Krister beskriver att arbetsglädjen
var den bästa glädjen. Den 10 december 2005 invigdes
lanthandeln med inkluderat café. Då var stora delar av bygden
där och firade och Kicki Danielsson för att sjunga och delta i
firandet. Ingvar Kamprad klippte bandet på invigningen och
njöt av caféets gratis kaffe. Krister upplevde att de under hela
investeringen hade en god kontakt med Länsstyrelsen i
Kronobergs län och att investeringsstödet därifrån var en
förutsättning för att de skulle kunna genomföra den
förändring som de gjorde.
Hösten 2013 efterfrågade lanthandeln nya hyresgäster som
kunde driva butiken. Kristoffer Åström och hans sambo såg
detta som deras nya utmaning i livet, och nappade. Idag
driver de tillsammans lanthandeln och de har ständigt nya
idéer för lanthandeln. Kristoffer menar att de gjort 25-30
stycken evenemang och förändringar för lanthandeln.

Några exempel på service kopplad till lanthandeln nämns nedan:
 De levererar livsmedel till friskolan i Virestad. Frågan om upphandling gör att lanthandeln inte
levererar till den kommunala skolan i Agunnaryd.
 De anordnar afterwork vid olika tillfällen med olika teman, till exempel med modevisning.
 De har börjat sälja GB-kulglass, som blev mycket uppskattat av lokalborna.
 De har lanserat en matkasse för hemleverans. Idag har de fyra-fem abonnenter och de levererar
varannan vecka. För att detta ska fungera har de behövt ändra leveransdagar av livsmedel. Det har
även resulterat i mer spännande provlagningar hemma hos Kristoffer.
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 Skärtorsdagen har lanthandeln öppet 9:30–24:00. Detta för de sett att påsken är en högtid då det är
fullt upp i lanthandeln med många kunder. De ordnar med trollkarl för barnen och säljer sillmacka i
caféet. Strax innan midnatt, kl.23:50, det året de började med detta öppethållande kom Ingvar
Kamprad och kollade så att de fortfarande var vakna.

I en bok om Agunnaryd beskrivs invigningen av lanthandeln och caféet.
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Träffpunkt Lidhult- innehållande, butik, café, bibliotek och samhälls- och turisminformation
Andreas Rehn, handlare
Lidhult är en landsbygdsort utanför Ljungby med cirka 1 000 invånare i orten varav 600 personer bor i byn.
Kalmar LMV står för 350 arbetstillfällen och är därmed den största arbetsgivaren i orten.1993 köpte Andreas
Rehn ICA-butiken i Lidhult som idag är så mycket mer än en ICA-butik. Andreas berättar att deras mål är att
inte ge kunden en anledning att åka in till staden. De vill minska gapet mellan stad och land genom att erbjuda
likvärdig service.
Även denna investering har delvis finansierats av
länsstyrelsen, vilket han ansåg var en förutsättning för
att investeringen med ombyggnationen av ICAbutiken skulle vara genomförbar. ICA-butiken i
Lidhult har gått från att vara en livsmedelsbutik till
att idag vara en mötesplats. Sju dagar i veckan
serverar caféet frukostbuffé, vilket ger en bra start för
ortens invånare, både för frukostmöten, men också
innan de åker vidare till arbetet. Frukostmötena har
blivit en naturlig samlingsplats för ortens
entreprenörer och företagare. Andreas nämner att
cirka fyra procent av omsättningen kommer från
caféet. Annan service som erbjuds är bland annat
ombudsverksamhet för Apoteket, Systembolaget och
Svenska Spel, varuhemkörning, ATM och insättning
av kontanter. Biblioteket i Lidhult har samma
öppettider som affären och är öppet sju dagar i
veckan. När bibliotekets personal inte är på plats kan
man låna och lämna tillbaka på egen hand.
De har en ambition att utveckla ännu mer och vill via
cafélokalen erbjuda bland annat föreningsmöten,
föreläsningar, datakurser, bokcirklar och sagostunder.
Kärnvärdena för träffpunkt Lidhult är snabbt, enkelt,
nära och personligt. Sådant som Andreas anser att
staden aldrig kan ta ifrån dem. De vill helt enkelt inte
ge kunden ett ärende till staden.
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Hur har andra gjort - exempel från vårt avlånga land
Camilla Jägerhem, Tillväxtverket
Camilla Jägerhem från Tillväxtverket berättar för oss under sin presentation om betydelsen av tillgång till
service i gles- och landsbygder. För att jobb och tillväxt ska ske i landets alla delar krävs tillgång till en
grundläggande service där människor verkar och bor. Ingen service, inga företag och vice versa. På
Tillväxtverkets hemsida finns många exempel på olika projekt som Tillväxtverket varit med och finansierat.
Glädjande är att det i den nuvarande programperioden för landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 finns en större
pott pengar till kommersiell service på landsbygden än någonsin. För att landsbygden ska kunna ta del av
dessa pengar poängterar Camilla hur viktigt det är med ett underifrånperspektiv och god kommunikation
mellan landsbygdsbor, kommun, länsstyrelsen, region, Tillväxtverket och andra aktörer. Tillväxtverket har en
samordnande roll och kommer nu att marknadsföra dessa pengar så att så många som möjligt känner till och
kan agera utifrån detta, för att de ska göra så stor nytta på landsbygden som möjligt.
Tillväxtverket anser att kommunerna har en nyckelroll när det gäller att hitta lokala servicelösningar som är
hållbara över tid. För att lyckas krävs samverkan mellan både privata, offentliga och ideella aktörer – och inte
minst otraditionella lösningar och nytänkande. Därför har Tillväxtverket arbetat med så kallade
pilotkommuner. Utvalda kommuner har fått såväl ekonomiskt som kompetensmässigt stöd för att arbeta
konkret och långsiktigt med dessa frågor.
Vad som även nämns från andra håll under dagen är att det kan vara svårt att veta var man som initiativtagare
ska vända sig för finansiering. Det är mer komplext än vad man kan tro, då det även i vissa fall handlar om en
samordnad finansiering. Men genom att ”plocka pengar” från olika håll kan olika aktörer, som till exempel
Tillväxtverket, länsstyrelserna, regionerna, leaderområdena och kommunerna medfinansiera för smartaste
lösningar. För att veta vilka stöd som är aktuellt bör man vända sig till sin kommun för vägledning.
Ett exempel på ett projekt där flera finansieringsformer samordnats är den så kallade Stavsjömodellen. Det är
en digital lanthandel där kunderna beställer sina varor via datorn och sedan hämtar ut en ICA-kasse.

Arbetsgrupp Service i landsbygder
Magnus Nordgren, Jordbruksverket
Magnus Nordgren från Jordbruksverket deltar på träffen även i sin funktion som Landsbygdsnätverkets
kanslirepresentant i en arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket som heter Service i landsbygder. I denna
arbetsgrupp ingår även förra talaren från Tillväxtverket, Camilla Jägerhem. Arbetsgruppen bildades på initiativ
av Hela Sverige ska leva och Tillväxtverket och har idag elva deltagare från olika organisationer/myndigheter
som arbetar aktivt med servicefrågor i gles- och landsbygder.
Under sin presentation berättar Magnus bland annat om arbetsgruppens mål som är:
 Ökad samordning av insatser för mervärde
 Leaderområden eller motsvarande (för de områden som inte omfattas av Leader) uppmuntrar lokala
aktörer till att utveckla servicelösningar
 Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare får ökad kunskap och inspiration
 Stor efterfrågan på och hög kvalitet på ansökningar om stöd till servicelösningar
Ett bra sätt att inspirera yrkesverksamma landsbygdsutvecklare, nämner Magnus, är att landsbygdsutvecklarna
har fortlöpande kontakt med varandra bland annat genom regionala träffar. Detta för att kunna utbyta
erfarenheter och få ökad kunskap från redan tidigare genomförda servicelösningar. Även Magnus trycker på
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kommunens viktiga roll för landsbygdsutveckling och att mycket av initiativen måste komma underifrån, dock
måste dessa stöttas upp av till exempel kommunen.

Diskussion
Dagens deltagare satt fördelade runt sex stycken mindre bord. Vi fick en uppgift av Inger och Anette att
diskutera vad vi var och en ville diskutera MER eller hitta lösning på under förmiddagens temaområde:
lanthandel – service. Vi fick alla individuellt skriva ner på post-it lappar, för att sedan diskutera detta med
personerna runt bordet. Det som skrevs ner på post-it lapparna var:









Bidragsformer/landsbygdsstöd. Samordning i ”snårskogen”.
Hur kan man öka förankringen av lanthandeln hos lokalbefolkningen?
Vad är landsbygd i en kustkommun? Eller är allt landsbygd utanför storstäderna?
Samlingsplats - betydelsen av att mötas. Viktigt med en bensinmack!
Hur får vi lanthandlare att vilja och våga utveckla sig till en mötesplats?
Hur kan kollektivtrafikförsörjningen till landsbygden förstärkas?
Är service kommunens eller eldsjälarnas fråga/ansvar?
Hur kan kommunen konkret medverka till servicelösningar?

Många av frågorna handlade om vem som ska göra vad och vad kan jag göra. Tillsammans diskuterade vi
framgångsfaktorer för att lyckas nå våra mål och dessa var:









Politisk vilja och mod
Helhetssyn - helikopterperspektiv från till exempel myndigheter
Insikt om frågans betydelse
Lokalt engagemang, tryck underifrån från de som vet vad bygden behöver
Vad är behovet idag? Se framåt och inte fasta i gamla strukturer.
Att kommunen tar tag i frågan
Samverkan
Glöm inte, processen är lika viktig som den färdiga planen. Båda delarna är lika viktiga för ett levande
dokument!

Livfulla diskussioner angående förmiddagens tema. Arrangörerna Inger Karlsson (till vänster) och Anette Olsson kan
konstatera att dagens teman för träffen skapar engagemang. Foto: Krister Lindkvist
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Tema 2 Mindre besöksmål med innovativt tänkande
Sörby Naturhälsogård
Liselotte Bergenzaun Abel, Sörby Naturhälsovård
Liselotte Bergenzaun Abel från Halland berättar under sin presentation om sin verksamhet; Sörby
Naturhälsogård. Liselotte beskriver att hon alltid haft en stark relation till naturen och att den varit helande för
henne. Denna relation låg som grund för hennes Bed & Breakfast, för hon ville att andra också skulle få
möjligheten att bli omhändertagna av naturen.
Liselott berättar för oss att hon alltid skyddat naturen,
dels genom att vara naturrättsaktivist, men även genom
arbete inom politiken. Men när hon ställde sig frågan
”hur kan människor må bra?”, så kom hon på idén om
grön rehabilitering. Det var Liselott och hennes man
som tillsammans skapade B&B. De trivs mycket väl
med sin verksamhet och menar på att det inte genererar
hög inkomst, men istället ett gott samvete av att kunna
hjälpa andra.
Djuren spelar en viktig roll i deras verksamhet. Hon
berättar att det många gånger kan vara enklare att
umgås med djur än med människor om man inte är i
balans. Detta på grund av att hjärnan har en kunskap
sedan mycket lång tid tillbaka om att bruka jord och sköta djur. Detta leder till att hjärnan slappnar av när man
är i naturen, och personen har lättare att komma tillbaka till hälsa. Gården är fossilbränslefri och drivs av egen
vindkraft och solenergi. Maten som de konsumerar på gården är ofta vegetarisk för att kompensera allt det
kött personen äter i vanliga fall i samhället och de serverar till största del KRAV-certifierad mat.
Sörby Naturhälsogård är en resiliensgård där
människor kommer för att öka motståndskraften i
livet. De utför yoga, paddling, lagar mat och bara
kravlöst får vara och umgås. De bedriver även
sambruk, alltså att flera odlar ihop. Liselott beskriver
att de har ”många korgar med ägg”. Det vill säga, flera
olika ben att stå på, vilket är roligt, men slitigt!
Exempel på arrangemang de haft på gården är
musikkvällar med caféverksamhet. Sommartid har de
anordnat en festival med tema omställning.
Utöver Liselott och hennes man som jobbar på gården
har de en halvtidsanställd kvinna som främst arbetar i
köket. De har cirka sex deltagare på gården dagligdags
inom den gröna rehabiliteringen. Fler besökare kommer när de anordnar speciella aktiviteter. Liselott är aktiv
inom bland annat olika företagarnätverk och upplever att hon bemöts väl av andra företagare i kommunen.
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Matglädje i Halland AB
Susanne Thorsson, Matglädje i Halland AB
Susanne Thorsson från Matglädje i Halland är sist ut under dagen att presentera sin verksamhet, Matglädje
Halland. Från början var detta ett leaderprojekt, men när projekttiden tog slut så ville projektledaren driva det
vidare och det är här Susanne och hennes kollega Gunnel tog över. Deras verksamhet ligger mellan
Falkenberg och Ullared. Susanne är utbildad kock i grunden. Det var inte helt självklart hur de skulle bedriva
sin verksamhet och vad de skulle rikta in sig på, men till slut kom de överens om att sälja färdiglagad mat i
bygdegården i Köinge. De ville satsa så lite som möjligt och jobbade därför delvis kvar på deras andra jobb i
köket på Gekås i Ullared.
Verksamhetens
specialitet
är
kåldolmar och deras affärsidé är
att göra traditionell vällagad
husmanskost som kan vara svårt
att hinna med att laga i vardagen.
De har lunchservering en gång i
veckan i bygdegården med cirka 30
sittande lunchgäster. I somras
investerade de och köpte in en
liten kyl, detta för att kunna ta
med sig mat när de inte är i
bygdegårdens kök. De använder
sig av närproducerade råvaror.
I somras anordnade Susanne och Gunnel en matvandring i bygden som 20 personer deltog i. Deltagarna fick
vandra mellan olika gårdar och smaka gårdens egenproducerade mat, såsom champinjoner, ost, kål, kött, bröd
och mycket grönsaker med mera. Det blev ett mycket trevligt evenemang och alla var nöjda. De planerar att
göra samma vandring, och kanske vid fler tillfällen, även nästa sommar.
Verksamheten har gått bra och Susanne och Gunnel har ett val inför framtiden, om de vill gå ner i arbetstid på
deras jobb i Ullared och satsa ännu mer på deras verksamhet, Matglädje Halland. De har planer för framtiden.
En idé är att arrangera något i ett stenhus som Gunnels man äger. För Matglädjen Halland ser det oavsett hur
man väljer ljust ut inför framtiden.

Diskussion
Även under dagens sista diskussion satt vi fördelade runt sex stycken mindre bord. Anette och Inger gav oss i uppgift att
skriva ner det vi var och en ville diskutera MER eller hitta lösning på under eftermiddagens temaområde: Mindre besöksmål
med innovativt tänkande. Vi skulle behålla vårt fokus på mindre besöksmål. Det som nämndes på post-it lapparna var:










Att kunna leva av sitt turismföretag på landsbygden
Hur kan man stödja innovativt tänkande så att folk vågar satsa?
Finns det någon ”tröskel” för när mindre besöksmål överexploateras?
Kopplingar service och besöksmål
Strategisk serviceplanering på kommunal nivå
Hemsida, marknadsföringskanaler
Hur skapar man nätverk och samarbeten som inte kostar så mycket tid och pengar?
Breda nätverk - hur hinna och orka?
Hur kan kommun och region vara stödjande? Hur samverkar företagen emellan? Hur når man ut till kunderna?
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Tillsammans diskuterade vi framgångsfaktorer för de frågor och funderingar vi tagit upp:
 Marknadsföring. Det bör vara ett lokalt nätverk mellan olika aktörer så man kan marknadsföra varandra och
synas tillsammans. Kanske kan man trycka upp en karta ihop. Facebook och annan social media, är ett bra och
billigt redskap för att synas snabbt och nå ut till många. Man kan som aktör samarbeta med bygdegården i sitt
område genom att hyra deras kök, ofta till en låg kostnad.
 Stödja innovativt tänkande. Camilla från Tillväxtverket säger att de idag stödjer innovativa tankar. Hon menar på
att det ofta är en finansieringsfråga. Ett brett närverk är en mycket viktig framgångsfaktor. Det är viktigt att ha
förebilder och goda exempel. Det krävs inspiration och att någon ger input och förmedlar kunskapen om att starta
nya idéer.
 Målkonflikter. Alla vill inte ha utveckling och alla vill inte bli fler, det måste accepteras. Det är viktigt att
uppmärksamma och att bli erkänd när man har en idé. Genom att beviljas stöd från offentlig sektor så får man en
bekräftelse på att det man gör är bra och att någon annan tror på det.
 Stöd från offentlig sektor. Det är viktigt med kontakt med till exempel kommunens landsbygdsutvecklare. De
har en fot i ”varje läger” och vet var du ska vända dig. Man måste ha någon att bolla idéer med och någon som ser
idéerna. ”Man drunknar lätt i papper” gällande ansökningar om finansiering. Där krävs också en stöttning av det
offentliga.

Dagens summering av moderator





Det finns många drivande krafter på landsbygden. Det krävs att idéer kommer underifrån.
Kommunens stöttning är jätteviktig för entusiasterna, man måste tro på dem med idéer.
Kommunen måste i sin tur ha någon att vända sig till för vidareutbildning och tips.
Det finns många finansieringsmöjligheter från bland annat Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Leader
och Tillväxtverket. Det krävs en lotsning för att nå fram att söka rätt stöd och det behövs även hjälp
att skriva ansökningar.
 Att man tar lärdom av andra när man har en idé.
 Man måste hitta nya möjligheter. Budskap att ta med; släng jantelagen över axeln! Den måste bort för
att komma någonstans.
 Och nummer ett; tro på människor som vill någonting!
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Bilaga 1- deltagarförteckning

Namn
Anette Olsson
Inger Karlsson
Carina Bengtsson
Kristoffer Åström
Andreas Rehn
Camilla Jägerhem
Magnus Nordgren
Liselotte Bergenzaun Abel
Susanne Thorsson
Hanna Persson
Josefin Eriksson
Mathilde Sörensen
Therese Friman
Sebastian Andersson
Monica Lindqvist
Anna Theorell
Tommy Stensson
Eva Johansson
Anna Karlsson
Carina Jacobsson
Kersti Jormfeldt
Gudrun Roslund
Anneli Ahlström
Susanne Paulsson
Hanna Torén
Fredrik Lager
Emma Johansson
Camilla Broms
Malin Gumaelius
Mia Berglund
Allan Karlsson
Elisabeth Johansson
Lars-Gunnar Karlsson
Ingela Granqvist
Sofia Olsson

Mail
anette.olsson@ljungby.se
inger.karlsson@falkenberg.se
carina.bengtsson@ljungby.se
lanthandeln@agunnaryd.se
andreas.rehn@nara.ica.se
camilla.jagerhem@tillvaxtverket.se
magnus.nordgren@jordbruksverket.se
info@sorbynaturhalsogard.se
susanne.matgladje@gmail.com
hapn0001@stud.slu.se
joer0010@stud.slu.se
sorensen.torpa@gmail.com
therese.friman@vaxjo.se
sebastian2.andersson@boras.se
monica.lindqvist@boras.se
anna.a.theorell@varnamo.se
tommy@trivab.se
eva@trivab.se
anna.karlsson@halmstad.se
carina.jacobsson@halmstad.se
kersti.jormfeldt@telia.com
gudrun.r@live.se
annelie.ahlstrom@mjolby.se
susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se
hanna.toren@gislaved.se
fredrik.lager@kristianstad.se
emma.johansson2@savsjo.se
camilla.broms@livagro.se
malin.gumaelius@ydre.se
maria.berglund@ljungby.se
allan.karlsson@lansstyrelsen.se
gastroprenoren@bredband.net
ingela.granqvist@norrkoping.se
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Gunbritt Lindmark
Gerda Dufwa
Annie Öhman
Magda Gyllenfjell
Lena Arvidsson
Mikael Andersson
Gunvor Karlsson
Carina G. Hördegård
Ingemar Nilsson
Lotti Jilsmo
Krister Lindqvist
Gunnel Nilsson

gunbritt.maja@telia.com
gunatita@hotmail.com
annie.ohman@uppvidinge.se
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se
mbk.mbk@vargarda.se
arhult@ljungby.nu
gunvor@agunnaryd.se
carina@bygdegardarna.se
ingmar.ranglakop@lby.se
lotti.jilsmo@vastervik.se
krister@agunnaryd.se
gunnel@nilsson.lby.se
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