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Tillförlitlig och eff ektiv infrastruktur i hela 
Sverige är en grundförutsättning för att hela 

landet ska leva och hållas samman. Här krävs 
infrastruktur som hänger ihop.

En särskild utmaning som Norrland har att hantera 
är de långa avståndens förutsättningar. Det krävs 
olika åtgärder för att överbrygga det faktumet.
Infrastruktur, utbyggd och fungerande, är viktigt 
ur ett hela-landetperspektiv. Det gäller digital 
infrastruktur, vägar och järnvägar, fl yg och hamnar, 
tillgång till service av olika slag.

Det går för sakta med den digitala infrastrukturen, 
att skapa en digital allemansrätt och jämlika 
förutsättningar för tillgång till- och nyttjande av 
e-tjänster. En viktig del är utvecklingen av e-hälsa 
som del i välfärdens vårdpolitik. Ambitionsnivån 
måste skruvas upp för byggande och nyttjande 
av modern teknik på fl era områden. Likvärdiga 
förutsättningar och möjligheter att använda och ha 
tillgång till servicetjänster tillhör en väl fungerande 
infrastruktur, för alla, i hela landet.
Strategiska satsningar och investeringar måste till 
för att möjliggöra att arbeta och utföra tjänster 
på distans. Där avstånden är som störst krävs 
naturligtvis de mest angelägna insatserna för att 
underlätta människors liv och vardag.

Infrastruktur i alla dess former, fungerande 
mobiltelefoni, bredband och fi ber i alla delar 

av landet är helt avgörande för att påfolka och 
utveckla landsbygder och småorter.

För hela landets, och därmed Norrlands utveckling, 
är investeringar i järnvägsnätet helt avgörande. 

För Norrlands del handlar det om Botniska 
korridoren som är en viktig gränsöverskridande 
korridor i det europeiska stamnätet som kopplar 
samman Europa med det råvarurika norra Sverige, 
Norge och Finland där stora exportvärden skapas. 
Här är komplett dubbelspår på Ostkustbanan 
och en färdigbyggd Norrbotniabana angelägna 
investeringar och satsningar som måste göras.

Norra Stambanan är en viktig pulsåder för 
norra Sverige och måste uppgraderas till 

bättre standard och tillförlitlighet. Mittstråket 
Sundsvall-Trondheim ska lyftas fram som 
prioriterat med trimningsåtgärder och höjd 
säkerhet. Inlandsbanan och järnvägens tvärbanor 
är också viktiga för att hålla ihop systemet och för 
att öka hållbarhet och uthållighet. Viktiga också ur 
beredskapssynpunkt.

Järnvägar med kollektivtrafi k som är pålitlig, 
bekväm, säker och prisvärd och farbara vägar är 
grundläggande krav. Vägnätet på landsbygderna 
i hela landet måste ha godtagbar standard. Vägar 
med bra bärighet är nödvändigt, inte minst för 
skogsnäringens verksamhet. Vägar som knyter 
ihop landsbygder, småorter, tätorter och städer 
behöver ha bra framkomlighet och säkerhet, där 
järnväg inte är alternativet för pendling och andra 
nödvändiga transporter.

Nu måste planer och dokument bli verkstad 
och verklighet. Det är ett nationellt intresse 

att hela landet hålls samman. I ett helt Sverige är 
Norrland en bra bit av landet.

Ett helt 
Sverige

Kenneth Nilshem                                                                                               
förbundsordförande 
Norrlandsförbundet
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Förbundsmötet i Östersund

Jamtli. Foto: Östersunds kommun. Övriga bilder och text Gunnar Olsosn.

Förbundets årsmöte hölls i Östersund 26-27 
april. Vid den inledande lunchen berättade 

Håkan Larsson, fd riksdagsman för Jämtland, 
om norsk landsbygdsutveckling. I Norge 
beslutades under tidigt 1900-tal om att hela landet 
skulle utvecklas. Värden som genererades av 
vattenkraften stannade i vattenkraftkommunerna. 
Även andra utvecklingsmedel tilldelades framför 
allt nordnorge. Bland annat avskrivning av 
studielån och lägre arbetsgivaravgifter. Sverige har 
mycket att lära av Norge.

Christina Wistman, biträdande museichef 
för Jamtli berättade om Jamtli och 

dess verksamhet. Jamtli är en stiftelse med 
anslag från regionen. Verksamheten består av 
föremålssamlingar, utställningar, kulturhistoriska 
hus och byggnader. Man bedriver livslångt lärande, 
kulturmiljöarbete, arkeologi och byggnadsvård.

Håkan Larsson Christina Wistman 
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Jamtli har cirka 100 anställda helår och 
cirka 200 personer under säsong. Man har 
cirka 200 000 gäster per år, 140 byggnader 
och 100 000 föremål.
Exempel på evenemang: Karolinervinter, 
vårmarknad, nationaldagen, Jamtlinatt och 
en uppskattad julmarknad.

I juni invigdes Nationalmuseum Jamtli. 
I ett 300 kvadratmeter stort nybygge 

kommer man att presentera hantverk, konst, 
fotografi er mm. Utställningen kommer att 
arbeta med en tidsperiod från 1500-talet till 
vår tid. Projektet är ett strukturfondsprojekt 
som omsluter drygt 52 miljoner kronor.
Museet har stora utmaningar men också 
många möjligheter. Man arbetar med 
hållbarhet, attraktionskraft och har ständigt 
pågående aff ärsutveckling utifrån en unik 
kulturhistorisk miljö.

Torgärd Notelid, antikvarie berättade 
livfullt om Överhogdalsbonaderna. 

Bonaderna är daterade till sent tusental 
när Sverige kristnades. Notelid bjöd på en 
historisk resa som mötesdeltagarna sent 

kommer att glömma

Patrik Jemteborn, VM-general för 
kommande VM i skidskytte berättade 

om planerna, förberedelser och utmaningar 
inför evenemanget. Östersund har gjort 
sig känt för att kunna arrangera stora 
idrottstävlingar. Förutom VM i skidskytte 
kommer också VM i alpin utförsåkning i 
Åre att genomföras under våren 2019. 
Boendefrågan är en stor utmaning när 
aktiva, funktionärer och publik besöker 
Östersund och regionen i övrigt. 

Patrik Jemteborn berättar om VM-planerna. 

Detalj av Överhogdalsbonaden
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Arrangörerna har en ambition om att 
arrangemangen ska vara fossilfria. Man vill 
lansera produkter och tjänster som bidrar 
till en vision om en fossilfri region.

Under eftermiddagen besöktes AIM 
Sweden. Företaget är specialiserat 

på 3-D laserteknik för produktion av 
produkter för såväl mekanisk industri som 
för implantat inom sjukvården. Lars-Erik 
Rännar, forskare vid Mittuniversitetet 
berättar om företagets utveckling från 
forskningsprojeket till kommersiellt företag 
med världen som marknad.

Exempel på produkter är olika 
titaniumimplantat till käkar, cykelsadlar, 
kylarsystem, propellrar mm. 

Dagen avslutades med förbudsmiddag på 
Rådhuset med kommunalrådet AnnSofi e 
Andersson, Östersunds kommun som värd

Lars-Erik Rännar berättar om företagets utrustning

Rännar visar en produkt som har skrivits ut med 
företagets 3 D printer.
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Prisutdelningar
I samband med förbundmötet den 26 april hölls 
utdelningen av utmärkelserna Norrlandsbjörnen och 
Olof Högberg-plaketten, vid en högtidlig ceremoni på 
Östersunds Rådhus. I varje län premieras företag och 
kulturutövare. Mer information om pristagarna hittar 
du på vår webbplats, www.norlandsforbundet.se

Företaget Råsunda Mekaniska i Forsvik, 
Storuman

Råsunda Mekaniska har varit mycket 
framgångsrika i den konkurrensutsatta 
underleverantörsbrnschen

TSC Allservice, Sundsvall

Ett framgångsrikt socialt företag som är en 
god arbetsgivare för personer med funktions-
nedsättning.

Brunkulla Gård, Frösön

Brunkulla gård är ett ekologiskt och hållbart 
lantbruk som arbetat framgångsrikt med att 
förmedla kunskap om ekologisk odling. 

Nils- Olof Rehnman, Luleå.

Rehnman har med stor framgång utvecklat 
Blomfeltsgården till ett ekologiskt lantbruk.

Martina Svensson, Kungsberget, 
Sandviken

Kungsbergets skidanläggning har förvandlats till 
en välbesökt året-runt anläggning under Martina 
Svenssons ledning.

Norrlandsbjörnen 2018 tilldelas: 
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Föreningen Konstvägen Sju Älvar

Konstvägen Sju Älvar är en 35 mil lång 
konstupplevelse och ett populärt turistmål i 
Västerbotten.

Östersunds Fotbollsklubb, Östersund

Imponerande framgångar inom fotbollen. 
Spännande alternativa träningsmetoder genom 
olika kulturprojekt

Katarina Östholm, Undrom

Kulturredaktör för tidningen Ångermanland och 
Örnsköldsviks Allehanda. Uppmärksammas för 
sitt brinnande engagemang för landsbygden och 
Norrland.

Elisabeth Rynell, Delsbo/Årsta

Hedersdoktor vid Umeå universitet. Ett 
författarskap som beskriver Norrland och 
Norrlands villkor

Lotta Stoor och Piera Niilá Stålka, 
Stoorstålka, Jokkmokk
Storstålka är ett framgångsrikt företag som tar 
fram samiska designprodukter. 

Olof Högbergsplaketten 2018 tilldelas: 

Foton: Gunnar Olsson

Platsen för utdelningen av hedersbelöningarna, Östersunds Rådhus. Foto: Östersunds kommun



8

Även om Landsbygdsriksdagen, som gick av 
stapeln i Örnsköldsvik i maj, efter en lång 

sommar, känns väldigt länge sedan tänker jag att 
det som hände där visar att det är något särskilt 
med den här valrörelsen. Visst har varje valrörelse 
sina särskildheter, och det är inte minst frågor 
om regeringsbildning, om SDs infl ytande, om 
NMRs närvaro i Almedalen och i vissa kommuner, 
integration och klimat som kommit att dominera 
samtalet hittills. Men även ur det som jag väljer 
att kalla ett platspolitiskt perspektiv fi nns en 
särskildhet, därav minnet av Landsbygdsriksdagen. 
Där fi ck vi (för första gången?) uppleva en 
partiledardebatt med alla partiledare utom en (Ebba 
Bush Thor) som under två timmar diskuterade 
landsbygdens centrala frågor. När jag igår besökte 
partiernas valstugor på torget i Umeå kom den 
frågan upp i samtalet med en av KDs kandidater 
till riksdagen. Hon betonade vikten av behovet 
av fl er riksdagsledamöter från norra Sverige, och 
jag påpekade att de var det enda parti som inte 
var representerade av sin partiledare i debatten på 

Landsbygdsriksdagen, något som hon beklagade. 
Det handlar som vanligt om prioriteringar, och 
jag vet att varje deltagande av en partiledare i ett 
arrangemang föregås av noggranna överväganden, 
något som gör de övriga partiledarnas 
prioriteringar än mer intressant. Landsbygdens 
frågor får ta plats i valrörelsen för första gången på 
många år. Frågan är hur den får ta plats.

I en kommentar i anslutning till ovan nämnda 
partiledardebatt menade jag att kanske var det 

just den här debatten som skulle vara i Stockholm. 
Visst, det är viktigt för de som är engagerade 
i landsbygdens frågor och framtid att höra 
partiledarna föra fram sina argument, och inte 
minst fi nns det ett symbolvärde i att de är på plats, 
att de just har prioriterat att vara där. Men jag 
tror att många med mig inte tyckte att de bjöd på 
några överraskningar. Lite samma sak som när jag 
föreläser om jämställdhet för de som arbetat med 
den frågan i många år, att prata för de redan frälsta. 

Bortom en egoistisk politik

Landsbygdsriksdagen i Ö-vik 2018. Foto: Gunnar Olsson

KRÖNIKA
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För vem är det som ska övertygas om att 
Sverige och svensk politik genomsyras av en 

platspolitisk dimension där det urbana ständigt 
framställs som framtiden och det rurala som 
gårdagen? Knappast är det landsbygdsborna. 
Och kanske är det här som det blir problem, trots 
att fl era partier nu har landsbygdens frågor på 
sin agenda inför valet. Missförstå mig inte, jag 
menar inte att detta är ”fel”, det är väl utmärkt att 
villkoren på landsbygden uppmärksammas och 
förslag till åtgärder presenteras. Min poäng är att 
detta bör vara en lika central fråga för mig som bor 
i en stad som för den som bor på landsbygden. 

Sommarens skogsbränder och jordbrukets 
utsatthet i det extremt torra vädret är ju inte 

enbart en fråga för skogsägare, jordbrukare eller 
de som bor där det brinner, det är en angelägenhet 

för hela landet. Det sätt som landsbygdens 
frågor tar plats i valrörelsen visar dock på en allt 
starkare trend i svensk politik – du röstar på det 
parti som gynnar just dig, inte minst ekonomiskt. 
Landsbygdsfrågor rör landsbygdsbor. En politik 
som kan kallas för en egoistisk politik, och som 
även ofta tenderar att bli kortsiktig. Genom att tala 
om platspolitik istället för landsbygdspolitik är min 
tanke att det är centralt att betrakta plats som en 
politisk dimension, att den rådande platspolitiken 
drabbar vissa grupper på bekostnad av andra, 
och att vi då kan fråga oss om det är ett sådant 
samhälle vi vill ha. Kanske kan det vara ett sätt att 
komma bortom en egoistisk politik och istället få 
till stånd ett politiskt samtal där gemensamhet står 
i centrum.

Malin Rönnblom, statsvetare, Umeå.

Utdelningar av hedersbelöningar 
Sven- Holmqvist, Jokkmokk delade ut 
hedersbelöningen Olof Högbergsplaketten för 
Norrbotten till Lotta Stoor och Piera Niilá Stålka, 
Stoorstålka under en cermoni i Jokkmokk. 

Hedersbelöningen Olof Högbergsplaketten för 
Gävleborgs län överlämnades av Gunnar Olsson 
till Elisabeth Rynell i hennes hem i Delsbo. Rynell 
delar sitt boende mellan Delsbo och Årsta. Hon 
har nyligen utkommit med boken "Moll" som fi ck 
många lovord av kritikerkåren.
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Norrlandsförbundet i Almedalen

Första veckan i juli besökte delar av 
Norrlandsförbundets styrelse Almedalen. 

Många seminarier besöktes och medlemmarna 
spred information om förbundet. Ett 
specialnummer av Norrsken hade producerats för 
att delas ut under veckan.

Många kontakter togs och en del projektidéer 
dryftades med olika representanter för regioner och 
företag.
Kommande år planeras att boka en fast plats 
för informationsspridning. Almedalen är ett bra 
tillfälle att lyfta de norrländska frågorna.

I maj genomfördes Hela Sverge Ska Levas 
Landsbygdsriksdag. Norrlandsförbundet var 

på plats och delade monter med länsbygderåden 
i norr. Arrangemanget var imponerande upplagt. 
Studieresor i hela Höga Kusten- regionen företogs 
med bra guider och spännande besök.

Programmet i övrigt var också ambitiöst planerat 
med seminarier och med partiledardebatten som 
höjdpunkt.  

I en paus i programmet kom en av årets 
hedersmottagare, Bo Nilsson, Bjurholm för att 
hälsa på Kenneth Nilshem i förbundets monter.

Landsbygdsriksdagen

Anita Gustavsson, Malin Ackermann, Kenneth Nilshem, Agneta Alenius Madsen, Gunnar Olsson och Ulla Näsman
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Information om register
Enligt EU- lag ska föreningar och organisationer informera om vilka register som förekommer. 
Norrlandsförbundet har ett adressregister för att kunna skicka information till medlemmarna och 
kontrollera att medlemsavgiften har betalts. Registret innehåller namn, postadress, telefonnummer och 
e-postadress men inte personnummer. Medlemmarna har rätt att ta del av vilka uppgifter som registrerats 
och även begära att uppgifter rättas, raderas och blockeras.

Landstormens manifestation på Mynttorget.

Tillsammans med nybildade 
föreningen Landstormen mani-

festerade förbundet vikten av en bättre 
relation mellan stad och land.
Initiativtagaren Kurt Folkesson 
cyklade tillsammans med 
Lina Hallebratt från Östersund 
till Stockholm för att skapa 
uppmärksamhet för arrangemanget. 
Bland många talare medverkade 
Kenneth Nilshem (hans tal fi nns 
redovisat på sid 2) och Malin 
Ackermann, Landstormen och 
Norrlandsförbundet

Kurt Folkesson och Lina Hallebratt. Foto Ida Frid

Malin Ackermann. Foto: Kenneth Nilshem

Följande krav ställdes vid manifestationen:
- Fungerande vård, skola och omsorg i hela landet 
- Det behövs långsiktiga förstärkningar av de 
mindre kommunernas ekonomi.
- Skogen, vind- och vattenkraft, samt gruvor 
skapar stora värden – de regioner där råvarorna 
hämtas måste få en rimlig del av vinsterna.
- Fungerande kommunikationer behövs i hela 
landet – kraftfull satsning på utbyggnad av 
järnvägarna, inte bara mellan de största städerna.
- IT-nät och telefoni måste fungera även utanför 
städerna – infria löftena om bredbandsutbyggnad 
och säkra stabila telfonilösningar.
- Återlokalisering av statliga jobb till hela landet – 
10000 jobb är ett minimum.
- Storbankerna har övergett stora delar av Sverige 
– staten måste ta ansvar för att det går att låna till 
bostadsbyggande och företagande även utanför 
städerna.
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Norrsken är Norrlandsförbundets 
medlemsblad och skickas även digitalt 
till medlemmarna tre – fyra ggr/år. 

Tipsa oss gärna om redaktionellt intressanta ämnen via 
kansli@norrland.info där du också anmäler eventuell adressändring. 

Redaktion: Malin Ackermann, Lars Westerlund, Gunnar Olsson och 
Kenneth Nilshem. 

Grafi sk formgivning: Gunnar Olsson

Ansvarig utgivare: Kenneth Nilshem.

Norrlandsförbundet 
har ca. 1200 gillare 
på Facebook

Besöks - och postadress: 
Södra Hamngatan 50
826 50 SÖDERHAMN
Telefon:  060 - 61 80 60
E-post:  
kansli@norrland.info
Webb: 
www.norrlandsforbundet.se

norrlandinfo 
på Twitter 
har ca. 1400 följare

Medlemskap för enskild kostar 250 kronor/ år. 
Du kan betala in till Bankgiro 180-6595 eller 

Swisha till 123-4762738. Kom ihåg att tala om 
vem du är, och ange din e-postadress också.

Är du företrädare för kommun, landsting 
eller region – kontakta kansliet för mer infor-
mation om medlemskap. Kansliet nås lättast 
via e-post, kansli@norrland.info eller telefon, 
060-61 80 60. Företagsmedlemskap kostar 
1000 kr per år – kontakta kansliet för att få en 
faktura.

Sedan förbundets bildande 1952 driver vi 
frågor om utvecklingen i Norrland.  Det 

handlar om företagande, utbildning, infra-
struktur, kultur, arbetsmarknad, ja tillväxt i alla 

Vi gör Vi gör 
Norrland Norrland 
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positiva bemärkelser. Medlemmar är enskilda, 
företag, organisationer, kommuner och lands-
ting/regioner.

Vi bidrar genom olika aktiviteter till ökad 
kunskap om Norrland och en korrekt bild av 
norra Sverige. Vi vill se resultat utifrån våra 
profi lfrågor. Viktigt för moderna norrländska 
landsbygder är att överbrygga de stora 
avstånden. Det kan göras bland annat med bra 
infrastruktur och användande av bredband och 
digital teknik.

Angeläget för norrländsk tillväxt är också 
tillgång till kompetens,  arbetskraft sförsörj-
ning och riskvilligt kapital. Välkommen som 
medlem.


