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Munkedals bygdegrupper har ett 
mycket viktigt uppdrag.

– Vi kan inte göra allt, inte heller 
kommunen. Men tillsammans kan vi 
klara av det mesta, säger Bengt Matts-
son, ordförande i Hällevadsholmsbyg-
dens Folkets Hus förening.

När Munkedals kommun och bygdegrupperna 
började revidera det tio år gamla landsbygds-
programmet uppmärksammades det även 
utanför kommungränserna.

– Ja, vi ligger i framkant i Sverige vad 
gäller landsbygdsutveckling. Munkedals 
politiker är överens om att landsbygden är 
en jätteresurs. Landsbygdens utveckling är 
kommunens utveckling. Hela 45 procent av 
Munkedals befolkning bor på ren landsbygd. 
Det är uppenbart att vi är beroende av och att 
vi ska föra en dialog med den lokala kraft 
som fi nns ute i vår kommun, säger Jan-Erik 
Larsson, utvecklingssekreterare, Munkedals 
kommun.

Dialogen viktig
I det nya programmet framkommer en tydlig 
röd tråd som samtliga grupper har berört som 
viktiga för bygdens utveckling - boendet, 
bygdens attraktionskraft, och det goda am-
bassadörsskapet.

Sedan tio år tillbaka fi nns ett landsbygds-
råd, med bland annat representanter från 
bygdegrupperna och kommunstyrelsens 
presidium, som träffas två gånger per år. 
Dessutom har varje bygdegrupp en fadderpo-
litiker knuten till sig som en direkt länk in i 
kommunstyrelsen. 

– Jag har haft tuffa ordväxlingar med kom-
munen, men när jag tror på något vill jag 
kämpa för det. Nu har vi en mycket drivande 
styrelse i Hällevadsholm och en bra dialog 
med kommunens representanter. Det fungerar 
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jättebra, betonar Bengt Mattsson som är mån 
om att involvera även bygdens ungdomar i 
föreningsarbetet.

Universums viktigaste plats
Munkedals framtid ligger också i händerna på 
alla de som anser att just deras plats på jorden 
är den viktigaste platsen i universum. Ett sätt att 
konkret stötta detta lokala engagemang är ini-
tiativet till bygdepeng där Munkedals sju sam-
hälls- och bygdeföreningar kan söka bidrag.  

– Kommunen har avsatt 100 000 kronor för 
utvecklingsprojekt. I år har Saltkällans byalag 
fått bidrag för återställande och utveckling av 
Maltestigen efter stormen Gudruns framfart i 
början av året, Bärfendals levande landsbygd 
har fått bidrag för ny brygga vid badplatsen 
i Tåsteröds Stora Vatten och Sörbygdens 
samhällsförening har erhållit bidrag för sin 
bioverksamhet i Hedekas samt för projektet 
”Design av livskvalitet i landsbygden”, säger 
Jan-Erik Larsson.

Driva sakfrågor effektivt
Det senare projektet har Ewa Alfredsson som 
mamma. Varför behövs samhälls- och bygde-
grupperna Ewa? 

– De är räddningen för att hela Munkedal 

ska leva – föreningarna är även en förutsätt-
ning för en fungerande närdemokrati i fram-
tiden. Desto mer som världen krymper och 
globaliseringen växer, desto mer intresserar 
gemene man sig för sin hembygd. Samhälls-
föreningarna kan driva sakfrågor på ett myck-
et effektivt sätt, menar Ewa Alfredsson, med 
mångårig erfarenhet som projektledare av 
landsbygdsutvecklingsprojekt oftast med Sör-
bygdens Samhällsförening som huvudman.

Ewas engagemang för Sörbygden kommer 
dels från hennes uppväxt i trakten och hennes 
övertygelse om att ett boende på landsbygden 
är ett optimalt boende. Efter några år i cen-
trala Göteborg fl yttade hon 1997 tillbaka till 
Gunnarsröd.

– Det borde vara fl er som uppskattar att bo 
på landet och det vill vi underlätta. Därför har 
vi tittat på hur man skulle kunna utveckla de 
lokala näringarna och arbetat för att mark-
nadsföra det goda naturnära boendet.
Bland annat har Sågverksgruppen – ett samar-
bete mellan åtta gårdssågverk – bildats som en 
direkt följd av Ewas och samhällsföreningens 
arbete. E 6:ans utbyggnad kommer att under-
lätta långpendling från hemmen i Sörbygden.
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Det goda livet på landet. 
Egenföretagaren 
Ewa Alfredsson 

fl yttade från Göteborg till 
Sörbygden och är en av 

många som engagerar sig
 i att landsbygden 

ska vitaliseras. 
”Kunde jag etablera mig 

som egenföretagare i 
ladugården– så kan väl 

andra det också. 
Bättre boendemiljö 

fi nns inte.

Fakta:

Det fi nns idag sju etablerade bygdegrup-
per i Munkedals kommun:
• Bärfendals levande landsbygd
• Dingle Samhällsförening
• Sörbygdens Samhällsförening
• Valbo Ryrs Sockenförening
• Håby Sockenförening
• Saltkällans Byalag
• Hällevadsholmsbygdens Folkets   
   Hus förening  

Landsbygdsengagemang 
viktig motor för framtiden

– Hallå, Joakim Andersson, 16-årig 
hockeytalang från Munkedal BK som 
i sommar är uttagen till tre tränings-
läger, kallade russinläger, på Bosön i 
Stockholm där endast de åtta bästa 
i varje årgång födda -87, -88 och -89 
kallas av Svenska Ishockeyförbundet. 
Hur känns det?

– Det känns bra. Det är Tommy Boustedt 
som håller i is- och fysträningarna som 
är individuellt inriktade så det blir nog 
bra. Jag vet inte så mycket om upplägget 
annars.

– Det är inte första gången du upp-
märksammas på riksnivå?

– Nej, det gick ganska bra i TV-pucken 
för mig och så har jag varit med i åtta U 
16-landskamper. Flera av de andra som 
kommer till lägret på Bosön känner jag 
också från U 16-landslaget.

– Nu har du också slutat nian och 
ishockeygymnasiet i Göteborg väntar. 
Blir det Västra Frölunda nu?

– Ja, jag har skrivit kontrakt för att för-
söka ta en plats i deras J 18 eller J 20 lag. 
Det blir inte lätt för båda lagen är rege-
rande svenska mästare. Västra Frölunda 
är drivande bakom hockeygymnasiet på 
Katrinelundsgymnasiet och hjälper till 
med mycket runt om, som bostad och så. 

– Hur är det att fl ytta hemifrån så 
tidigt?

– Det är ok. Munkedal är nära, sedan 
har jag min fem år äldre kusin Fredrik 
Johansson också från Munkedal, som 
spelat med Västra Frölunda även om han 
numera spelar i Västerås. Han har varit 
ett bra stöd. Jag har de senaste två åren 
varit nere i Göteborg regelbundet för trä-
ningar med klubben och då har jag bland 
annat bott hos honom. 

– Munkedal BK är en plantskola för 
kommande ishockeyspelare?

– Ja, kanske det. Det är en bra klubb med 
bra tränare och ledning. Själv har jag har 
tränat sedan jag var fyra år.

– Och drömmen är NHL?

– Ja, det är bara att erkänna. Som cen-
ter har Foppa Forsberg alltid varit min 
förebild och Colorado Avalanche mitt 
favoritlag. 

– Är du draftad redan?

– Den sker om två år. Men det är långt 
dit. Vi får se.

– Var ska du vara med i TV-pucken i 
år, Bohuslän eller Göteborg?

– Ha, ha. Jag har inte bestämt mig än. Jag 
kan tydligen välja båda lagen. Vi får se.

– Lycka till!

– Tack!

Hockeytalang från 
Munkedal BK 


