
Heimbygda får 3 miljoner kronor av EU och Region Jämtland Härjedalen till 
nytt projekt  
 
Heimbygda tar nya steg för att stärka länets landsbygder genom att utmana den urbana 
normen.  
Heimbygda är Jämtland och Härjedalens hembygdsförbund som samlar drygt 70 
medlemsföreningar och nära 10 000 medlemmar i hela länet. Heimbygda stöttar och 
utvecklar länets hembygdsrörelse där ett levande kulturarv och ett lokalt engagemang är en 
förutsättning för hållbar samhällsutveckling och en väl fungerande demokrati. 
Hembygdsrörelsen handlar också om landsbygdsfrågor. Därför är ordförande för Heimbygda 
Trine Amundsen glad över att Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland 
Härjedalen nu bidrar tillsammans med drygt 3 miljoner kronor till Heimbygdas nya projekt som 
kommer att löpa fram till hösten 2023. 
– Civilsamhället och alla de som bidrar med ideellt arbete för att länet skall utvecklas är en 
jätteviktig del i den regionala utvecklingen. Det känns bra att Heimbygda som ideell 
organisation får ett kvitto på att allt det arbetet vi gör är viktigt för länets utveckling och värt 
att satsa på, säger hon.  
 
Heimbygda har intagit en progressiv roll de senaste åren. Sedan 2015 har förbundet jobbat 
aktivt med utveckling och föryngring och leder sedan 2020 även det nationella arbetet med 
detta för Sveriges hembygdsförbund. Heimbygda var också en av projektägarna i arbetet 
med att revidera den regionala utvecklingsstrategin, för att lyfta kulturarvet och det lokala 
engagemangets roll för regional utveckling. Nu fortsätter arbetet med att bidra till den 
regionala utvecklingen med det nya projektet ”Bilden av oss– Normkreativt län för stärkt 
konkurrens- och attraktionskraft”. Projektet handlar om att vidga bilden av landsbygd, stärka 
företag och föreningar med affärsutveckling och kompetenshöjande insatser genom 
workshops utifrån ett normkreativt perspektiv till kommuner, organisationer och politiker. 
Utöver detta kommer en publikation och en hemsida att tas fram som ett resultat av 
arbetet. Projektet kommer att ledas av Susanne Kvarnlöf och Anneli Åsén, som båda är 
bildjournalister med lång erfarenhet av att jobba i hela länet.  
–Vi matas hela tiden av bilder på landsbygden där en öde lada eller ett fjäll får symbolisera 
platsen där vi bor, det är en normativ bild som presenteras. Vi behöver vidga bilden av 
landsbygden för att täta klyftan mellan stad och land, säger Trine Amundsen.  
 
Nu ska berättelsen om landsbygderna breddas och visa den mångfald av intressen, historier, 
förutsättningar och framtidsdrömmar som finns här. Det levande kulturarvet är berättelsen 
om vilka vi är och nu ska fler berättelser få plats i bilden av oss själva. 
Robert Uitto (S) ordförande i Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland tycker att det 
är viktigt med ett projekt om landsbygden.  
– Det är viktigt att nya organisationer, såsom Heimbygda, kommer och söker pengar. Det är 
viktigt både för regionen och människorna här, så att fler får förståelse för EU. Sedan ligger 
normkritiskt tänkande i tiden och det är väldigt viktigt att någon tar tag i frågan, säger han.  
 
För mer information:  
Trine Amundsen  Susanne Kvarnlöf 
072- 245 62 92  070-378 54 63 
trine@heimbygda.se  susanne@heimbygda.se 
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Trine Amundsen, ordförande Heimbygda. Fotograf: Anneli Åsén 
 
 
 
 
 

 
 

 


