
Mötesplats Steneby 
- en facilitator för kulturdriven landsbygdsutveckling

www.motesplatssteneby.se
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• Presentera mig själv
• Drivkrafterna
• Var är vi i världen
• Det goda livet
• Samverkan
• Verksamhetsmodellen
• Praktiken
• Vilka är vi?



Anders Lindgren
Verksamhetsledare för Mötesplats Steneby

Illustration: Funny Livdotter





Drivkrafterna



Barbara Kruger



Barbara Kruger



The Second coming (1919)

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

William Butler Yeats, 1865-1939



"En hållbar utveckling är 
en utveckling som 
tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra 
kommande generationers 
möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”

Bruntelandrapporten 1987 





Stockholm Resilience Center



Var vi är i världen!
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Dals Långed

Not Quite



Det goda livet



• Successivt minskad attraktion och 
konkurrenskraft 

• Hög andel äldre i befolkningen 
(vanligaste åldern är 72 år)

• Begränsad bredd i näringslivet
• Svag jobbutveckling
• Låg utbildningsnivå
• Hög arbetslöshet
• Låga inkomster 
• Stort bidragsberoende i aktiva 

åldrar. 



• Lever väl
• Förutsättningar och resurser
• för en bättre utveckling. 
• Trygga
• Sammanhållning
• Färre känner sig kränkta.
• Anmälda brott är relativt lågt. 
• Två av tre är mycket eller 

ganska optimistiska om sin 
egen framtid 



Schematisk bild av förslaget till underlag för strategi för det 
goda livet i Dalsland 



Samverkan
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Textil-kropp-rum
Metallgestaltning
Möbeldesign med inriktning 
trä





Verksamhetsmodellen
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• någon eller något som 
underlättar

• någon som hjälper till att 
åstadkomma ett resultat

• tillhandahåller indirekt eller 
diskret assistans och vägledning

FACIL
ITER

A





2021

Testbäddar

Affärsutveckling

Projektarena

Uppdrags-
utbildningar



praktiken
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Vera Telemo,  
utvecklingsstrateg
Hållbar omställning 

Mie Felth, 
koordinator
Kulturdriven 
sahällsutveckling

Anders Lindgren, 
verksamhetsledare

Funny Livdotter, 
kommunikatör

Vilka är vi?

Otto Samuelsson,
Enhetschef 
HDK Valand

+ projektanställda
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Projektägare:

Finansiär:

Partner:

https://www.guventures.com/


www.motesplatssteneby.se

https://motesplatssteneby.se/


Kulturen lyfter!
Tack!

Anders Lindgren
anders@motesplatssteneby.se
www.motesplatssteneby.se
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