
Rural talks #4

Första delen av kvällen, den större delen, bestod i föredrag av Ulla Herlitz från Styrsö och Hans 
Arén från Koster.

Den delen handlade framför allt om lokal demokrati och den allmänna politiska utvecklingen i 
Sverige. En av slutsatserna var att politiken kommit allt längre ifrån kommunmedlemmarna, bland 
annat på grund av att de ursprungliga 2500 kommunerna slagits ihop till dagens 290 kommuner. En 
av lösningarna har blivit att bilda politiskt obundna samhällsföreningar för att ta tillvara olika 
intressen i lokalsamhället. Ulla Herlitz menade att därigenom knyts det ideella engagemanget med 
ett formellt engagemang. Med demokratisk förankring kan en sådan samhällsförening företräda 
lokalsamhället gentemot kommunen och andra myndigheter. Hans Arén betonade att det småskaliga 
därför inte behöver stå i strid med det storskaliga.

Föredragshållarna rekommenderade att först börja med en lokalekonomisk analys. Den ska besvara 
frågor som vad för resurser har vi och hur används de? (I andra delar av Sverige har 
lokalsamhällena sett att den största delen av pengarna strömmar ut ur bygden, exempelvis när 
invånarna åker till stora köpcentran eller näthandlar.) Kan vi använda pengarna här hemma och 
bidra till utveckling av bygden? Det rekommenderades också att involvera och integrera alla olika 
människor och initiativ i en bred och allmänt accepterad samhällsförening. På Koster fick alla 
folkbokförda personer rösta fram sina företrädare. Där har arbetet också utmynnat i ett lokalt 
utvecklingsbolag (i form av ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning) som investerar i lokala 
projekt.

Efter föredragen var det tänkt att mötesdeltagarna skulle diskutera de geografiska gränserna för en 
eventuell samhällsförening. Tiden räckte dock inte till, trots att mötesdeltagarna fortsatte en 
halvtimme utöver utsatt sluttid. Det bestämdes att vi ska träffas ytterligare en gång.

Några tankar och reflektioner från kvällens andra del, diskussionsdelen:

Agnes Rajnak underströk att vi måste ha ett syfte med att bilda en samhällsförening.

Lena Falkheden vill att vi ska bygga ett intressant lokalsamhälle som har ett så litet ekologiskt 
fotavtryck som möjligt.

Carl Forsberg tyckte att vi inte skulle glömma bort den södra sidan av Bottnafjorden.

Gunnar Bäck menade att vi borde fortsätta med vårt ideella, obetalda arbete, och undvika att blanda 
in pengar så länge det går. Han tyckte också att idén om demokratiskt valda representanter var 
lockande.

Magdalena Herrnsdorf lyfte potentialen i området, men att vi slentrianmässigt åker till andra ställen 
när vi redan har matbutik och restauranger.

Gunilla Rahm vill stävja det tilltagande politikerföraktet och få igång samtal med kommunen (det 
handlar inte om ovilja utan om okunskap). En samhällsförening kunde vara en väg att gå. för att  få 
igång ett samtal med kommunen, en sån här förening skulle kunna bli ett bollplank.

Lars Glimmerfors pratade om vilken typ av område som föreningen kan täcka. Ekonomiskt eller 
kulturellt område? Bottnafjorden är ju ett naturområde i sig.

Jesper Gunnarsson anförde att på samma sätt som Gerlesborg är utkanten av Tanum, så är ju 
Berfendal en utkant av Munkedal och Bovall är inte heller mittpunkten i Sotenäs, så det finns säkert 
saker som förenar och som vi kan samarbeta kring.



Carl Forsberg menade att det brukar vara en fördel idag att jobba gränsöverskridande, åtminstone så 
uppskattas det av Västra Götalandsregionen.

Elin Wikström, rektor på Gerlesborgsskolan, berättade att skolan står på fallrepet. Alla liknande 
utbildningar har färre sökanden och med ofyllda platser så blir det mindre pengar till att driva 
skolan. Vi tar Gerlesborgsskolan för given, men så är det inte, det är inte självklart att den alltid 
kommer att vara här.

Av mötesdeltagarna var det flera som tydligt uttryckte sitt stöd för Gerlesborgsskolan och lovade 
hjälpa till med vad det än kan vara.

41 personer deltog vid något tillfälle under kvällen.
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