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Landsbygden är en stor och viktig del av 
Mjölby kommun. En levande landsbygd 
är högt prioriterat av kommunledningen. 
Utvecklingen av landsbygden sker genom 
samverkan mellan kommunen, de tio 
byalagen och lokala företagare. 

Både i Sverige och andra länder har frågan om 
relationen mellan stad och landsbygd blivit allt 
större under senare år. I Mjölby kommun har  
politikerna valt att prioritera en levande lands-
bygd, samtidigt som tätorter som Mantorp och 
Mjölby stad växer.

– För oss i kommunen är det viktigt att alla
kommundelar utvecklas väl och att invånarna
i hela kommunen får komma till tals och vara
delaktiga. Vår levande landsbygd är en av Mjölby
kommuns största styrkor, säger kommunstyrel-
sens ordförande Cecilia Burenby.

Mycket av det praktiska arbetet med landsbygds-
utveckling samordnas av landsbygdssamordnare 
Annelie Ahlström, som arbetar på kommunens 
marknads- och kommunikationsavdelning. En 
viktig del i Annelies arbete är att vara  kontakt-
person för byalagen och vägleda dem i kontakter 
med myndigheter och kommun. Byalagen är 
lokala utvecklingsgrupper, där engagerade 
kommuninvånare arbetar tillsammans för att 
utveckla sin hembygd. I Mjölby kommun finns 
tio stycken aktiva byalag. Kommunledningen 
träffar byalagen varje år för att diskutera lokala 
utvecklingsfrågor. Diskussionerna kan handla om 
kommunikationer, utvecklingsfrågor och större 
arrangemang.

Men även om diskussioner är viktiga så ägnar 
sig byalagen inte bara åt detta. Byalagen kan 
också ansöka om medel för förbättringar och 
utveckling på respektive ort. I nuläget avsätter 
kommunstyrelsen 250 000 kronor till detta varje år. 
Ett aktuellt sådant projekt som kommunstyrelsen 
nyligen anslagit pengar till, är en ny aktivitets-
park i Normlösa.

Aktivitetsparken blir en mötesplats för byborna 
med plats för picknik, grill och med aktivitets-
redskap för både gammal och ung. 

Byalagen kan även ansöka om en bygdepeng, 
en summa på 8 000 kronor, från länsstyrelsen, 
Region Östergötland och Mjölby kommun. 
Bygdepengen kan gå till möteslokaler, utskick, 
information och mindre arrangemang.

Ett annat sätt att utveckla bygden är genom EU:s 
organisation Leader Folkungaland. Den arbetar 
för att stärka landsbygdens ekonomi. Byalag, lo-
kala utvecklingsgrupper, föreningar, företag och 
kommunen har möjlighet att samverka i syfte 
att utveckla landsbygden med EU-medel, från 
Leader Folkungaland.

– Att ha tio aktiva byalag som arbetar med lokal
utveckling är unikt för Mjölby kommun. Det
engagerade arbete som våra kommuninvånare
lägger ned i byalagen är en fantastisk tillgång för
kommunens utveckling, säger kommunstyrel-
sens 1:e vice ordförande, Birgitta Gunnarsson.

Byalagen och kommunen arbetar 
ihop för en starkare landsbygd

Birgitta Gunnarsson, 
kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande

Mjölby kommuns 10 byalag: 

• Västra Harg
• Sya
• Normlösa
• Skeppsås
• Vallerstad

• Väderstad
• Hogstad
• Hjärtat i Mantorp
• Bjälbo
• Kolstad

Cecilia Burenby,  
ordförande i  
kommunstyrelsen



”Gemenskapen är fantastisk”
Ingrid Martini och Anette Ottosson, Västra Hargs byalag

Att bo på landet är något speciellt. Det är 
vackert, rogivande och gemenskapen är 
fantastisk. Det berättar medlemmar från 
byalaget i Västra Harg.

– Vi är spindeln i nätet. Vi stöttar och håller ihop 
alla föreningar och ser till att olika aktiviteter 
inte krockar med varandra, säger Ingrid Martini, 
ordförande för Västra Hargs byalag.

Trakten Västra Harg är stor till ytan, cirka tre 
mil från norr till söder. I området bor cirka 300 
hushåll. Det finns en stark gemenskap mellan 
ortsborna.

– Väldigt många är engagerade och hjälpsamma 
på en mängd olika sätt, det kallar vi för Västra 
Hargs-andan, berättar Ingrid Martini.

 
 
 

Mjölby kommun samverkar med byalaget i  
Västra Harg. Precis som de andra byalagen, så 
har Byalaget i Västra Harg möjlighet att ansöka 

om medel hos kommunstyrelsen för förbättring-
ar och utveckling på orten. Det har bland annat 
lett till att en hjärtstartare har köpts in.

2012 fick ortsborna bredband. Det var via EU- 
bidrag där kommunen var involverad.

– Alla blir så förvånade när jag säger att jag  
har bredband mitt ute i skogen, säger Anette 
Ottosson, ledamot i byalaget.

Både Ingrid Martini och Anette Ottosson upp- 
lever att det finns en bra dialog mellan kommunen 
och invånarna. De poängterar även betydelsen 
av landsbygdsutveckling.

– Det är jätteviktigt att hela Sverige lever, fram- 
förallt landsbygden för det är där man har  
mycket av vår näring, säger Anette Ottosson.

En välkänd Västra Hargs-bo är oppositionsrådet 
Lars-Åke Pettersson, som är 2:a vice ordförande 
i kommunstyrelsen. Han framhåller den starka 
andan av företagsamhet som en av motorerna i 
en levande landsbygd.

– Man måste vara lite allkonstnär om man ska 
kunna försörja sig med företagande på lands-
bygden. Jag blir ständigt imponerad av den 
kreativitet som landsbygdens företagare upp- 
visar, säger Lars-Åke Pettersson.

Lars-Åke Pettersson, 
kommunstyrelsens 
2:a vice ordförande

I Västra Harg finns ett naturreservat som är välbesökt av många. 
Naturreservatet är ett av länets största lövskogsreservat. Området 
kännetecknas av lundar, ädla lövträd, gamla aspar, ihåliga träd och död 
ved. Reservatet har även uppmärksammats internationellt och är med i 
projektet Envision. Inom projektet undersöker man hur det är att bo i ett 
naturreservat och hur det kan utvecklas.



Mjölbys landsbygd 
Mjölby kommuns landsbygd ligger delvis på den 
bördiga Östgötaslätten, som var Sveriges första 
kornbod, när det svenska riket bildades för 1.000 år 
sedan. Det rika jordbruket lade under medeltiden 
grunden för en kulturell blomstring, med kyrkor, 
kloster och stadsbildningar som Skänninge.  

Öster om slättlandet breder en rik skogsbygd ut sig. 
Jordbruket och skogsbruket är idag en i högsta grad 
levande näring, med fler än 600 företag i kommunen. 
Av Mjölby kommuns 28.000 invånare bor ca 6.000 på 
landsbygden.

LRFs regionordförande driver  
miljövänligt jordbruk
Jeanette Blackert är en välkänd förkämpe 
för lantbruket. De flesta känner Jeanette 
genom  hennes brinnande engagemang 
som regionordförande för LRF i Östergöt- 
land. Men tillsammans med sin man Hans 
driver hon också miljövänligt jordbruk på 
Skänningeslätten.

Blackerts Lantbruk är vackert beläget, i Vistena 
By på Skänningeslätten. På vägen som går igenom 
gårdens centrum red medeltidens kungar på sin 
Eriksgata genom landet och ännu används denna 
uråldriga väg ibland som pilgrimsled. Men även 
om trakten har riktigt gamla anor, så är Blackerts 
Lantbruk ett mycket modernt familjeföretag. 
Företagets devis är ”klimatsmart gris” och affärs- 
idéen är att ta fram världens bästa griskött med 
största möjliga djuromsorg och minsta möjliga 
miljöpåverkan. Jeanette och Hans Blackert tog 
över gården år 2005. Tillsammans med fem fast 
anställda föder de upp 12.000 grisar om året.

  

Vad är det bästa med att vara lantbrukare?
Att få producera mat till andra människor är för 
mig en av de finaste saker man kan få ägna sig åt. 
Jag är också väldigt stolt över att vara med och 
driva ett klimatsmart lantbruk.

Vad menar ni med ”klimatsmart gris”?
Vi arbetar med ett effektivt kretslopp, så att vi är 
rädda om naturens resurser. Grisarnas mat odlar 
vi själva på vår egen mark om 530 hektar. Foder-
mjölken kommer från ett östgötskt mejeri och 
skulle annars gå till spillo. Och gödseln till våra 
marker gör grisarna helt på egen hand.

Hur arbetar ni med miljön, utöver att grisarna 
är klimatsmarta?
Med egen vindkraft och lokalt biobränsle har vi 
säkrat gårdens elförbrukning på ett miljövänlig 
sätt. Vår nästa miljösatsning blir solceller.

Är Mjölby en bra kommun att vara företagare i?
Ja, jag tycker att kommunen är lyhörd och lyss-
nar in  företagens önskemål på ett bra sätt. Men 
även om kommunikationerna här är fantastiskt 
bra, så skulle Region Östergötland behöva bygga 
ut kollektivtrafiken för oss på landet, inte minst 
för ungdomens skull.

Till sist – vad är Fläskomaten?
Det är vår egen obemannade gårdsbutik, som 
blivit en verklig succé. Jag tror att vi har bidragit 
till att bacon blivit på modet igen, säger Jeanette 
med ett skratt.



Vi har bäst
företagsklimat 
i Östergötland 
enligt Svenskt Näringslivs  
undersökning!



Få aktuell företagsinformation
För att få aktuell information,  
fyll i kontaktformuläret på hemsidan  
www.mjolby.se/37982.html eller skicka din  
mailadress till jonny.bertholdsson@mjolby.se

Följ oss på Facebook
Följ oss gärna på Facebook för att 
snabbt få aktuell information. Du 
finner oss på ”Näringslivskontoret 
Mjölby kommun”.
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Din åsikt är viktig för oss
Flera olika undersökningar visar att Mjöl-
by kommun har ett riktigt bra företags-
klimat. Men vi vill bli ännu bättre! 

Just nu har många företagare möj-
lighet att svara på Svenskt Näringslivs 
enkät om företagsklimatet. Vi upp- 
skattar om du svarar på enkäten. På 
det sättet hjälper du oss att skapa 
bästa tänkbara förutsättningar för  
kommunens företagare. 

En annan undersökning är Sveriges 
kommuners och Regioners undersök-
ning Insikt, som skickas ut av Origo 
Group. Genom den undersökning-
en får du som har haft ärenden om 
myndighetsutövning hos kommunen 
(till exempel bygglov) frågor om hur 
du upplevt kommunens service med 
mera. Genom att svara på dessa 
frågor ger du kommunen möjlighet att 
göra verksamheten ännu bättre för dig 
och andra företagare. 

Tack för ditt engagemang – ett gott 
företagsklimat bygger vi tillsammans!

Andreas Capilla,  
kommundirektör

Julgåva till Mjölby kommuns personal

 

Detta presentkort är giltigt till och med den 

31 mars 2022. Det kan lösas in mot varor eller 

tjänster hos samtliga företag som bedriver 

verksamhet i Mjölby kommun och som vill 

ta emot kortet. Vid köp understigande 700 

kronor kan tillgodokvitto från inlösande butik 

erhållas om sådant finns. Presentkortet kan 

inte växlas in mot kontanter. Har du som 

kommunanställd några frågor? Kontakta då 

din närmaste chef. 

Till inlösande butik

Skicka en faktura för inlösen senast den 30 

april 2022 till Mjölby kommun, Box 348, 59524 

Mjölby. Fakturan ska märkas med referens-

kod KLK 270 J. Presentkortet bifogas i original 

vid fakturering. Inga avi- eller expeditionsav-

gifter accepteras. Vid frågor kontakta Helena 

Nyberg, e-post helena.nyberg@mjolby.se.

Vintergåva 2021 presentkort.indd   1
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Med julgåvan visar Mjölby kommun 
medarbetarna uppskattning och 
stödjer samtidigt det lokala näringslivet. 
Glöm inte att julgåvan kan användas 
fram till den sista mars!
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