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Renaud Lavillenie
 Fransk friidrottare som tävlar i stavhopp. Han vann 

guld vid OS 2012 och är dubbel europamästare 
efter segrar både 2010 och 2012. 

 2014 satte Lavillenie vid tävlingar i Donetsk nytt 
världsrekord i stavhopp. Med 6,16 m, taget i första 
försöket, slog Bubkas nästan 21 år gamla 
inomhusrekord på 6,15 m.

 Vid tävlingarna i Donetsk tog Lavillienie 6,01 först i 
tredje försöket. Trots detta valde han att försöka 
på världsrekordhöjden 6,16 i sitt nästa hopp och 
tog höjden på första försöket!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Frankrike
https://sv.wikipedia.org/wiki/Friidrottare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stavhopp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Donetsk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bubka


RNB: s ledstjärna är Ransta 
och Ranstaorten

 För att Ransta skall vara intressant!

+ Många alternativ i en pendlarort?
+ Skola, barnomsorg, trygghetsboende, 

 + pendlarstation, butik, brandkår samlingslokal och                                 
ett rikt föreningsliv att välja på bl.a.
+Högre marknadsvärde på varumärket Ransta.
+ Skatteinkomster till kommunen då många pendlar 
till arbeten i annan kommun (Västerås).

 - På landet men ändå centralt för familjen -

Ransta Nästa Bygdegård (RNB) kan vara en del i 
detta!



De 3 sista åren har föreningen 

varit aktiv i flera viktiga frågor 

samt olika aktiviteter i Ransta 

med omnejd.
 Protester kring indraget tågstopp.

 Fiberutbyggnad.

 Barnteater.

 Baluns i Ransta.

 Enkät kring samhällstjänster.

 Missnöjesyttringar med postservice.

 Sveriges största? Adventskalender.



Affirmation 
 Synonymt med "bekräftelse". Exempel är att 

"beröm", "lön" och annan form av positiv 
återkoppling som även ger positiva bilder. 

 Man blir alltså mer benägen att upprepa 
handlingar som ger positiv affirmation. 

 ”Mitt exempel: På morgonen när du står och 
borstar tänderna framför spegeln. Prata 
positivt med dig själv om dagen du har 
framför dig” Tänk på vilka svar du får av dig 
själv!



Målbild

 Renovera och utveckla, för att skapa 

förutsättningar för en naturlig 

samlingsplats för ortens ungdomar och 

vuxna i Ranstaorten.

 ”från vaggan till graven”. 

 Skapa grunder för ett kulturens rum!



Vår resa!

 2012 sökte vi bidrag från Sala Kommun. Nytt tak 317tkr. 
Genomfört 2013.

 2012 sökte vi tillgänglighets anpassning hos Boverket.

 2013-2014 Sökte bidrag hos Boverket(2ggr) för medel för 
utvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler för 
ungdomar samt Allmänna Arvsfonden 2013(1ggr). 
Avslag vid alla tillfällena.

 Ett historiskt lärande!

 Ny Boverks ansökan inlämnad dec. 2014 för allmänna 
samlingslokaler (50-30-20).



Utvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler 
för ungdomar 
 2013: Sverige har 21 län och Boverket delar ut 4,8 milj. = 228 

tkr/län.

 2013: Stockholms län har fått 66,85%, 
Västergötland 18,66%, 
Övriga Sverige 14,49% resten av potten att fördela

 2014: Stockholms Län fick 53%,
Västra Götaland 25,5% 
övriga Sverige 21,5%.



Allmänna Arvsfonden Lokalstöd



Att tänka på vid ansökan!

 Börja direkt efter årsmötet!

 Bestäm vad ni skall göra och varför!

 Bör innehålla dessa argument > Energi-
Miljö/ Klimat/ Tillgänglighet- Ungdom.

 6-8 månaders förberedelser för en 
ansökan, om det är första gången!

 Kolla med er kommun om dom bistår 
ansökan?

 Stäm av med banken om tankarna!



Stadgar

Stadgar är jätteviktiga! För 

att söka bidrag i det 

offentliga rummet!

(Förening öppen för alla!)

Har ni koll på era stadgar? 



Dialog

 Det viktigast av alla parametrar. För att 

söka Kommunalt, Landsting, Statliga eller 

andra bidrag, är dialog med 

lobbyverksamhet den effektivast 

(nätverk)! Marknadsför dej!

 Visa att du finns i det mediala luftrummet! 

När du kommer, vet oftast alla vem du är.

 Blir oftast lättare med dialog.



Marknadsföring

 Intern och extern, båda lika viktiga!

 Websida, Facebook och medlemsregister 
med e- postadresser.

 Tidningsartiklar lokalt kopplade till egna 
Web-sidan och Facebook.

 Visa att du finns!



Nu bygger vi!



Tiden går!



Ransta Nästa Bygdegård 

skapar mediala rubriker!
 En sammanfattning av året 2015 medialt.

 Vi fick mycket medial uppmärksamhet i inledningen av året från  press, radio 
och TV bl.a. angående indragna tågstoppet.

 Nominerade till Entreprenörspriset på Silvergalan.

 P4 Västmanland direktsändning P4 förmiddag angående ideella krafter som 
bygger om Stationshuset.

 Sala Ambassadör 2015.

 Tillsammans gör vi skillnad Press, Radio.

 Adventskalendern 2015 med närmare 2500 deltagare,Press, Radio och TV.

 Samt alla lokala artiklar om Ransta Nästa bygdegårdsförening i Sala 
Allehanda!

 Vi har idag fler följare på Facebook än medlemmar?

 Målet med att synas i media! Det är att lyfta det ideella arbetet i föreningen!

 Medlemmar – 2010= 76, 2011=130, 2012=134, 2013=200, 2014 =266, 2015 = 
272,  2016 har redan passerat 318 medlemmar,

 Ringar på vattnet>>>



Silverglans Galan 2015

 Ransta Nästa 

nominerade till 

Entreprenörspriset 

2015. 
(Första gången en ideell 

förening nomineras)





Året lokala utvecklingsgrupp i 

Västmanland
 Länsbygderådet i 

Västmanland/Hela 
Sverige ska leva.

 Har tilldelats 
Ransta Nästa 
bygdegårdsförening.

 2015 års lokala 
utvecklingsgrupp i 
Västmanland.

 På köpet!



Rom byggdes inte på en dag!

Bygg ett rymligare hus

och ge plats för mera bus

Nu när vi fått pengar

Ropar Gunnar på sina drängar

och in flyttar en mus!


