
Företags- och föreningsmässa i Tived 2013-03-16 
 

Kära Tivedsbor, företagare, utställare och besökare! 

 

När jag blev tillfrågad om jag ville inviga dagens företagsmässa i Tived var det ett av mina 

enklaste svar att ge under min tid som kommunchef. Svaret var ”Det vill jag väldigt gärna”! 

 

Anledningen till det handlar mycket om min egen uppväxt och mina erfarenheter av livet på 

mindre orter med allt vad det innebär av nödvändig sammanhållning och kämpaglöd för att 

bygden ska överleva. Den tid jag då talar om är Sverige på 50-60-talet. 

Den tiden hade sin kamp och överlevnadsstrategi i ett samhälle som fortfarande inte sett de 

värsta konsekvenserna av urbaniseringsprocessen, dvs befolkningsförflyttningen från 

landsbygd till städer. 

Idag ser allt väldigt annorlunda ut och strategierna för att landsbygden ska överleva har 

tvingats ändra inriktning. Idag är entreprenörskap och företagaranda en förutsättning för att 

orter på landsbygden ska överleva. Datakommunikation har också bidragit till gränslöst 

samhälle och möjligheter att arbeta på distans. Hela världen ligger öppen även i Tived. 

 

När jag tillträdde tjänsten som kommunchef blev jag inbjuden till Sannerud i olika 

sammanhang, vilket jag är mycket tacksam för. 

Jag har lärt känna en hel del folk och fått ta del av äktheten , viljan och värmen hos er som bor 

i den här delen av kommunen. Jag känner en djup samhörighet med er alla i era strävanden för 

att Tiveden skall överleva och jag önskar många gånger att jag kunde ge er mer som 

kommunchef, men det är inte helt lätt i en kommun som har en rejäl ekonomisk uppförsbacke. 

Staten – oavsett regering – har knappast bidragit till förbättringar för landsbygden. Riksdagar 

och regeringar som kommer och går verkar vara euforiskt inriktade på tillväxt i storregioner 

och utbyggnad av infrastruktur som ytterligare förstärker inflyttning till redan överbefolkade 

områden. 

 

Mot den bakgrunden är följande helt fantastiskt att lyfta fram här idag: 

 Tived har lyckats bilda en partipolitisk fristående verksamhet som har till sin uppgift 

att verka för bra lösningar i de många marknära frågor som är angelägna för 

Tivedsbornas vardag. Man driver frågor som berör hela bygden och den genomgående 

ambitionen är att verka för en positiv utveckling i Tiveden. 

 Det finns en stark historisk bakgrund som gör att området sticker ut. Finnbygdens 

historia är känd och nationalparken har internationell uppmärksamhet. Kommunen 

försöker givetvis att stötta det lokala engagemanget för dessa värden efter bästa 

förmåga och samarbetar med Askersunds och Karlsborgs kommuner för att utveckla 

turism, företagsanda och utveckling. 

 Utvecklingsgruppen har själva bidragit till imponerande insatser t ex: 

- Fiberbredbandsutbyggnad 

- Vägförbättringar 

- Bättre mobiltäckning 

- Marknader 

- Företagarmässor – detta är den tredje i ordningen 

- Cykelleder 

- Ridleder 

- EU-projekt 

- Marknadsföring av bygden ( 2500 broschyrer om hembygden delades ut på O-

ringen) 



- Husförmedling 

- Kamp för förskola/skola 

- Konst i ring 

- Kulturår 

- Vänorten YACH i Tyskland 

- Turiststugan i byn 

- Sjövägsknytis 

- Julpyssel för barn 

- Turistvägen 

- Olika informationsmöten t ex, vargfrågan, vindkraft, vildsvin, mm 

 

Idag är man uppe i 21 anmälda föreningar och företag på en landsbygdsort med 

bara 300 invånare. 

Jag bugar mig av beundran för detta fantastiska arbete och för alla er som idag 

ställer upp på mässan och föreslår att vi ger alla de som arbetar året runt och med 

stort hjärta och engagemang för bygden en riktigt hjärtlig applåd. 

 

Så är vi då framme vid den högtidliga delen, invigningen av mässan. 

Bandklippning är ju traditionellt, men ni Tivedsbor är ju öppna på alla sätt för 

nytänkande och inte främmande för andra uttryckssätt och därför blir detta en 

annorlunda invigning. 

Dragspelet är starkt förknippat med Tivedsbygden och då jag emellanåt spelar en 

trudelutt på detta underbara instrument kommer invigningen att bli följande: 

Spelar tu-tu-tu tutudelita (två gånger) 

Härmed förklarar jag den tredje mässan i Tiveden för invigd! 

 

Därefter spelas Lördagsvalsen! 

 

2013-03-14 

Ronny Johansson 


