
skattungbyn

åsa ringström
Skattungbyn ligger i Orsa kommun i 
norra Dalarna och har en befolkning 
på ca 350 personer. I byn finns många 
spännande exempel på lokalt enga-
gemang som bygger gemenskap och 
håller service och lokala sammanhang 
vid liv. Jag vill berätta om hur några 
av dem blivit till och fungerar, för 
att inspirera andra läsare som vill 
jobba för att få liv i sin bygd eller sitt 
lokalsamhälle. 

Skattungbyn ligger vackert utsträckt på norra 
sluttningen av Siljansringen, som bildades av 
ett meteoritnedslag för ca 370 miljoner år 
sedan. Att människor velat bo här kanske har 
att göra med den här fantastiska utsikten mot 
norr, trots att det är ovanligt att bo och bruka 
jorden i en norrsluttning. Meteoriten skapade 
också en bördig jord i denna by. Här har männ-
iskor odlat, jagat, hållit djur och levt med själv-
hushåll in på 1 900-talet. På andra sidan älven, 
där solen skiner längre om vintrarna, är jorden 
fattig och det är mest klappersten och tallhed. 

Trots urbanisering och centralisering av 
service är Skattungbyn idag en aktiv och levan-
de by. Människor är duktiga på att organisera 
sig och klara sig själva. Sommargäster kommer 
gärna till vackra Skattungbyn och midsom-
marfirandet är populärt och besöks av många. 
Ändå har man förstås, som de flesta andra byar 
på landsbygden, påverkats av utflyttning och 
nedläggningar. En bidragande faktor till att 
byn ändå hållit sig så vital är den folkhögskole-
kurs som Mora folkhögskola har i byn, som 
i över fyrtio års tid lett till mer inflyttning. 
Genom att en del människor väljer att bo kvar 
i Skattungbyn efter avslutad kurs, och att flera 
bildar familjer och bor kvar en längre tid, får 
både affären, förskolan och skolan underlag 
för sina verksamheter.  

Skattungekursen
Sedan 1 978 har Mora folkhögskola drivit en 
kurs i självhushållning i Skattungbyn. Kursen 
har haft olika namn genom åren. Nu kallas 
den ”Ekologisk odling och hållbar livsföring”. 
Kursen fokuserar på fyra saker kopplade till 
våra grundläggande behov: mat, boende, kläder 
och samarbete. Under temat mat ryms mat-
lagningskurs, näringslära, odling, konserve-
ring och biodling. När det gäller boende så får 
deltagarna vara med och göra renoverings-
arbeten i kursens lokaler, prova på timring 
samt göra studiebesök och titta på olika intres-
santa hem. I temat kläder finns en valbar kurs 
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i vadmalsvävning samt vadmalsstampning och 
vadmalssömnad. Att väva vadmal innebär att 
väva ett tyg i ull, som sedan efterbearbetas 
mekaniskt i vatten (s k stampning) så att det 
drar ihop sig och blir tätt, vattenavvisande och 
står emot en del vind. Deltagarna erbjuds även 
en möjlighet till textilt hantverk. För att stötta 
samarbetet i gruppen hålls pass i gruppdyna-
mik och deltagarna övar även på mötesteknik 
och demokratiska beslutsprocesser i samband 
med kursråd och morgonsamlingar som de 
själva håller i. Genom att kursdeltagarna 
själva är med och håller i möten samt besluts-
processer är kursen också en tillämpning av 
direktdemokrati. 

Deltagarna tar mycket ansvar under året. 
Kursen har varken städpersonal, vaktmäs-
teri eller skolkök, så kursdeltagarna sköter 
själva städning av kursens lokaler, skottar 
snö och klipper gräs samt lagar egna luncher. 
Luncherna lagas ofta kollektivt i matlag. 

Teori och praktik varvas genomgående 

i kursens olika moment. Ramarna för vad 
kursen handlar om ligger fasta, men deltagarna 
är med och påverkar upplägg och till viss del 
innehåll också, då de själva kan ordna med 
studieresor och ta in gästlärare. Kursen löper 
från januari till november för att följa odlings-
året. Odlingen drar igång med förkultivering 
i februari/ mars och eftersom Skattungbyn 
ligger i zon 6 så börjar vi odla på friland först i 
andra halvan av maj. Arbetet i växthusen sätter 
igång i början av maj.

Många som har gått Skattungekursen, som 
utbildningen kallas i folkmun, väljer att stanna 
kvar i Skattungbyn. När jag räknar efter får jag 
det till att ca en fjärdedel av byborna är gam-
melkursare med familjer (jag kan ha räknat 
fel). Jag gick själv kursen 2011 och har bott i 
Skattungbyn sedan dess. Sedan hösten 201 4 
har jag jobbat som lärare där och sedan 201 7 
är jag också kurssamordnare. 

Många som kommer till vår kurs har sökt 
sig hit främst för att få odla, men man får även 

med sig många andra kunskaper under året. I 
slutänden, när du pratar med någon som har 
gått Skattungekursen, brukar det ofta vara 
de sociala processerna som gör störst intryck. 
Samtidigt som du lär dig om odling, hantverk, 
husskötsel m m får du lära dig om dig själv, 
om hur just du fungerar i en grupp och vilka 
utmaningar praktiskt arbete med andra männ-
iskor ställer dig inför. Det är en resa i person-
lig utveckling som väl går hand i hand med 
folkbildningstanken. 

Skattunge Handel
Skattunge Handel startade som butik 1 995. Det 
är en medlemsägd ekonomisk förening som 
drivs som en vanlig butik. Medlemsinsatser 
och medlemskonton med insättningsmöjlig-
het hjälper butiken med sin likviditet och ide-
ella krafter från medlemmarna är ett stöd. 
Skattunge Handel är ansluten till Tempo och 
är alltså en liten Tempo-butik. 

Historiskt har Skattungbyn haft många 

2–6. Odling, matlagning, vadmalsstampning och timring är populära ämnen på Skattungekursen. Foton: Åsa Ringström (2–4), Gustav Tell (5) och Markus Skoog (6).
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butiker. I mitten av 1 980-talet stängde tyvärr 
den sista lanthandeln ned. Kontakt togs med 
Orsa kommun för att se hur man kunde bevara 
service i Skattungbyn. Genom ett projekt 
byggdes ett servicehus för äldre i Skattungbyn, 
med butikslokaler i bottenvåningen. En privat 
handlare hyrde lokalerna och drev butik i ca 
tio år innan han fick nog, då verksamheten 
innebar låg lönsamhet och mycket arbete. 
Efter att han stängt mobiliserade sig byborna i 
Skattungbyn hösten 1 994 för att ta tag i situa-
tionen. Skattunge Handel ekonomisk förening 
bildades med målet att starta en verksam-
het kommande år. Ca 1 50 personer anmälde 
intresse att gå med i föreningen. Genom att 
medlemmarna gjorde lite större ekonomiska 
insatser och på så vis lånade ut pengar till för-
eningen, fick handeln ett tillräckligt startkapi-
tal för att starta i januari 1 995. Nu har butiken 
över 300 medlemmar. 

Butiken har väldigt bra utbud för att vara 
en liten butik på landsbygden. Många varor 
är miljömärkta och det finns en stor varia-
tion av varor. Idag hjälper medlemmar till 
ideellt med att vika kartonger och packa re-
turförpackningar, storstäda, köra ut matkas-
sar, ställa i ordning växter utanför butiken 
sommartid m m. I och med pandemin har 
många velat få matkassar hemkörda, så det är 
en verksamhet som ökat mycket det senaste 
året. I vanliga fall arrangerar också butiken 
olika marknadsdagar och event, men pga 
corona har det inte kunnat ske nu. Annars 
brukar en mycket populär plantbytardag och 
marknad vara i slutet av maj eller början av 
juni. Då samsas bybor som vill byta eller sälja 

överblivna plantor med matförsäljare, lop-
pisbord, klädförsäljning m m. En tradition är 
också en tävling i vem som bakat den godaste 
rabarberpajen. Även höst- och julmarknad 
brukar arrangeras. 

Friskolan
Skattunge Friskola bildades 2009 och är or-
ganiserad som en ekonomisk förening. Skolan 
startades i samband med att Orsa kommun 
lade ner sin skolverksamhet i Skattungbyn. 
Åldrarna är från förskoleklass till årskurs 6. 
För ett och ett halvt år sedan tog friskolan 
också över förskolan och fritidsverksamhe-
ten från kommunen. I skolan är förskoleklas-
sen en egen grupp, medan övriga årskurser 
är indelade i två åldersintegrerade grupper: 
årskurs 1 till 3, samt årskurs 4 till 6. Dessa har 
varsin klassföreståndare och årskurs 4 till 6 
har också en lärare i engelska samt idrott och 
hälsa. Fritidshemmet har tre anställda, och 
förskolan fem, plus timvikarier. Skolan har 
också egna lärare i textil- och träslöjd samt 
i musik. 

Skolans sammanhållande idé utgår ifrån 
ett helhetsperspektiv med fokus på miljö, kun-
skap, självkänsla och engagemang. Fokus på 
friluftsliv och naturkontakt är genomgående 
och förskolan utvecklas i år till att följa kon-
ceptet ”ur och skur” med mycket utevistelse. 
De senaste åren har Skattungbyn haft lite av 
en babyboom och antalet barn på förskolan 
har gått från 5 barn till 1 6 på ett och ett halvt 
år. Skolan (förskoleklass till årskurs 6) har 31 
elever. 

Bystämman
Bystämman i Skattungbyn sker en gång per år och 
alla som bor i byn är välkomna att delta och har en 
röst på stämman. På stämman väljs årligen maj-
stångskommitté, bystugekommitté, styrelse till 
Skattungbyns byutvecklingsförening, represen-
tanter till Skattunge hus ekonomisk förening m m. 
Frågor som rör byn kan lyftas och diskuteras. 

Stämman har historiska rötter som går 
långt tillbaka. I Skattungbyn var man his-
toriskt sett självägande bönder och jobbade 
inte under någon godsägare eller storbonde. 
Jordbruk och djurhållning var viktigt sam-
tidigt som förhållandena var kärva. Då var 
bystämman en plattform för samarbete där 
man tillsammans fann vägar att möta gemen-
samma utmaningar och problem. 

Byutvecklingsföreningen
Byutvecklingsföreningen har funnits sedan 
slutet av 1 980-talet och jobbar på uppdrag 
av Bystämman för att Skattungbyn ska vara 
en trivsam by att bo i. Olika frågor som 
turism, transporter, bredband och annan 
service är något som de jobbat med under 
åren. Föreningen har länge ägt och förvaltat 
två gamla skolhus, samt gamla dagis/fritids, 
som man tagit över från Orsa kommun. 
Där finns nu efter en del ombyggnation 
åtta lägenheter som hyrs ut som bostäder. 
Genom samarbete med Orsa kommun har 
förvaltning och ägande av Skattunge frisko-
las lokaler också tagits över. Skattunge Hus 
ekonomisk förening har nyligen bildats för 
att avlasta Byutvecklingsföreningen från 
förvaltningsarbete. 

7–9. Tre nav i Skattungbyn: Skattunge handel, Ollars – Skattungekursens hem och Bystugan. 
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Bystugan
Bystugan är på många sätt byns kärna. Här 
arrangeras i vanliga fall många offentliga ar-
rangemang där människor kan mötas. Det 
kan röra sig om föreläsningar, teater, kon-
serter, filmvisningar, poesikväll eller work-
shops. En aktiv arrangör är föreningen Lyran, 
som är en kulturförening verksam i Orsa och 
Skattungbyn. Bystugan kan även hyras för 
egna arrangemang såsom kalas, bröllopsfester 
och begravningar. Lokalen används också 
för möten för olika byföreningar och byns 
jaktlag. 

På tisdagar brukar ett gäng frivilliga bybor, 
främst pensionärer, mötas och handarbeta i 
Bystugan. Deras alster säljs sedan via ett 
lotteri som samlar in pengar till Bystugan. 
Bystugan hålls således igång genom mycket 
ideellt arbete. Arbetsdagar för renovering eller 
målning brukar ske en gång per år och by-
stugekommittén ses regelbundet för att sköta 
bystugans ekonomi och dra upp riktlinjer för 
uthyrning m m. 

Vattenförening, samfällighet och 
brandvärn
Skattungbyn har egen beredskap när det gäller 
vattenförsörjning. Byn har eget vatten och de 
som inte har egen brunn kan ansluta sig till 
Skattungbyns vattenförening. Drygt 200 hus-
håll är anslutna, varav flera är sommargäster. 
Det finns inget kommunalt vatten i byn. 

Skattungbyns bysamfällighet utgörs av 
Skattungbyns markägare. Bysamfälligheten 
äger en del gemensamma fastigheter i byn och 
har även en del maskiner som deras medlem-
mar kan använda. 

Byn har också ett eget brandvärn som kan 
rycka ut för att stötta upp i händelse av elds-
våda, då det dröjer ca 1 5 minuter innan brand-
kåren från Orsa kan vara på plats. 

Slåttergubben
Slåttergubben är en liten ekobutik som har 
öppet en dag i veckan och har sina lokaler i 
byns gamla lanthandel. Den drivs som en in-
köpsförening där alla medlemmar har möjlig-
het att handla ekologiska råvaror i lösvikt och 
andra schyssta produkter. Inköpsföreningen 
är lite ovanlig i sitt slag eftersom den drivs 
som ideell förening (de flesta inköpskoopera-
tiv drivs som ekonomiska föreningar). Varje 
lördag 1 2.30–1 4.30 är där öppet och olika med-
lemmar turas om att stå i kassan, plocka upp 
varor, städa m m. Att handla på Slåttergubben, 
eller ”Slåttis” som butiken kallas, är också en 
social aktivitet då du träffar andra bybor och 
kan umgås och småprata lite om ditt och datt. 
Ofta står kaffebryggaren på, så det går bra att 
sjunka ner i en fåtölj och sitta och fika lite 
medan du möter både nya och gamla vänner 
och bekanta.

Bytesbutiken och Hanséns
I en lada i Skattungbyn finns Bytesbutiken 
som också kallas Free shop. Verksamheten 
började med en klädbytardag för drygt tio år 
sedan och sedan blev bytandet i ladan perma-
nent. Bytesbutiken drivs av ideella krafter och 
vem som helst kan lämna eller hämta saker 
därifrån. Det enda kravet på att lämna saker 
är att de ska vara hela och rena. Det finns 
inte något krav att du ska lämna något för 
att kunna ta vad du vill ha där. Allt är gratis 

och det är fritt fram. I år fick Bytesbutiken 
Orsa kommuns miljöpris för att ”de med ide-
ella krafter inspirerar och uppmuntrar till 
återbruk”. Bytesbutiken brukar annonsera 
ut arbetsdagar på sin Facebooksida då de som 
kan och vill kan komma och bidra till städning 
och rensning. 

På samma gård som bytesbutiken finns 
aktivitetshuset Hanséns. Här sker många 
studiecirklar och ofta arrangeras folkkök 
på lördagar då folk är välkomna att komma 
och äta lunch för självkostnadspris vid halv 
tre efter att butiken Slåttergubben stängt. På 
lördagar gör många ”rundan” och handlar 
först på Skattunge handel, innan de stänger 
klockan ett, sedan går de till Slåttergubben 
och till slut landar man på Bytesbutiken och 
Hanséns. Aktiviteter som varit på Hanséns 
har varit studiecirklar inom exempelvis fi-
losofi, folkmusik, språk, en barnkör/barnor-
kester m m. Studiecirklar har haft uppehåll 
under pandemin, men andra aktiviteter har 
skett med jämna mellanrum, såsom eldcere-
moni, arbetsdag och andra saker som varit 
möjliga att göra smittsäkert med få deltagare 
utomhus. 

Lyran
Kulturföreningen Lyran bildades hösten 1 993 
och har sedan dess varit verksam i Orsa och 
Skattungbyn med omnejd. Föreningen star-
tade i Skattungbyn och har sin bas här, men 
har arrangerat alla möjliga olika evenemang 
såsom fester, konserter, teatrar, författarkvällar, 
föredrag och multikultifester i såväl Orsa som 
Skattungbyn. Evenemangen kännetecknas av 
värme, en entusiastisk publik och god mat eller 

10. I bytesbutiken kan vem som helst lämna eller hämta saker. 11. Bredvid bytesbutiken finns aktivitetshuset Hanséns där många studiecirklar och folkkök arrangeras.
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gott fika som ett pausinslag i de flesta aktivite-
ter. Det är i pausen som alla i publiken hinner 
umgås och det sociala kittet mellan människor 
uppstår här i mötet mellan gammal och ung, 
hitflyttad eller boende sedan generationer. Med 
kulturen som fond expanderar våra sinnen, 
och många intressanta ämnen kan lyftas till 
diskussion. 

Inspirationsfestivalen
Inspirationsfestivalen smygstartade somrarna 
2006 och 2007 som dans- och kulturfestival i 
Skattungbyn. Från 2008 och framåt, med uppe-
håll vissa år, har sedan Inspirationsfestivalen 
arrangerats. Det är en helt ideellt arrangerad 
festival, med stöd från lokala studieförbund. 
Festivalen är känd för att vara barn- och famil-
jevänlig, då den är både alkohol- och drogfri. 
Det är en liten festival som brukar ha omkring 
300 besökare inklusive artister och workshop-
ansvariga, men besöksantalet varierar förstås 
år från år. 

Utbudet har stor bredd med konserter, 
workshops, föredrag, diskussioner och film-
visningar. Musiken på festivalen rymmer ofta 
stilar som indie-, singer-songwriter, punk, 
världsmusik, reggae, avantgarde, elektronisk 
musik, trubadurer, blues, pop, rock, progg, 
klassiskt m m. Andra framträdanden såsom 
teater, spoken word, storytelling och poesi är 
också vanliga. Aktiviteter för barnen, matför-
säljning och andra marknadsstånd är populära 
inslag som lockar många besökare. 

SSK
Skattunge skidklubb/sportklubb har olika ak-
tiviteter som gör att människor i Skattungbyn 
kan få röra på sig. På vintrarna dras det upp 
skidspår på sammanlagt ca en mil uppe i byn, 
vid Stormyren och ”Kringlan” som det kallas. 
Skidspåren är sammanlänkade så att du kan 
åka hela varvet runt. Spåren dras upp ideellt 
och det går att swisha stöd till bensinpengar 
till föreningen. Under terminerna hålls olika 

kvällsaktiviteter för SSK:s medlemmar i fri-
skolans gymnastiksal. Senaste terminen har 
det varit cirkelträning, pingis, yoga, familje-
gympa, fotboll, dans samt några privata pass. 
Träningen är också ett fint sätt att mötas i 
byn under andra former än annars. Under 
pandemin stängdes gymnastiksalen och trä-
ningsmöjligheterna ner ett tag, men öppnade 
sedan igen med begränsat antal platser (8 per-
soner per pass) samt krav på att kunna hålla 
avstånd, inte dela redskap, sprita av redskap 
efteråt m m. 

Orsa bilpool
Orsa bilpool är aktiv i Orsa kommun med 
en av sina bilar stående i Orsa och en i 
Skattungbyn. En av bilarna är en elbil. Vi är 
många medlemmar i Skattungbyn. Så här 
skriver de själva om sin verksamhet: ”Vi är 
några vanliga Orsabor som tröttnat på att ha 
egen bil, tycker det är onödigt eller allt för dyrt 
att skaffa egen bil. Därför föddes idén om att 
starta bilpool i Orsa. En del av oss har starka 
miljötankar kring projektet, medan andra 
är med av ekonomiska skäl. Grundtanken är 
dock densamma: Att dela bil är resurseffektivt, 
både för miljön och ekonomin, dessutom är 
det bra för hälsan.” I år har flera kursdeltagare 
på folkhögskolekursen också gått med, så de 
kan åka med bilpoolens bil på studieresor eller 
utflykter. 

Företagande 
I Skattungbyn finns många småföretagare. Det 
finns till exempel flera snickare, företag som 
jobbar med hushållsnära tjänster, jordbruk, 
solcellsinstallatör, hantverkare, sömmerska, 
kläddesigner och -producent, fiskförsäljare, 
matproducenter, massörer m fl. Jag skriver 
om några av dem nedan.

Skattunge service är en ekonomisk 
förening som utför hushållsnära tjänster 
i Skattungbyn och inom de tre närmaste 
kommunerna (Orsa, Mora och Furudal). 
Tidigare bedrev också Skattunge service 
hemtjänsten i Skattungbyn på uppdrag av 
Orsa kommun, men efter att man förlorade 
den vid en upphandling för några år sedan 
jobbar man vidare med städning, fönsterputs, 
trädgårdsskötsel samtidigt som man också 
kan erbjuda promenadsällskap eller att agera 
följeslagare. 

Skattunge sol är en lokal entreprenör som 
jobbar med att installera solceller på tak. 
Sedan 201 4 har verksamheten varit igång 
och flera hustak i Skattungbyn har fått sina 
solceller levererade och uppsatta av Magnus 
på Skattunge sol. Företaget är också verksamt 
utanför byn. 

Gurli design designar och producerar 
kläder främst i ull och lin. Anki som driver 
verksamheten har en liten butik i Skattungbyn. 
Butiken är öppen några dagar i veckan och där 
kan man köpa ullfiltar, koftor, tröjor, jackor, 
klänningar mm som hon själv stickat eller sytt. 

12. Stora scenen på Inspirationsfestivalen är i en lada och stämningen mellan artister och publik är intim. 
Foto: Gustav Tell. 13. Mot slutet av kvällen fortsätter stämningen att  höjas och dansgolvet gungar i takt 
till musiken. Foto: Gustav Tell. 
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Hon skapar också kläder på beställning efter 
kundens egna mått. Anki driver även webbutik 
för de som inte har möjlighet att komma till 
Skattungbyn. 

Korvfabriken tillverkar charkuterier av 
lokala köttråvaror, varav en del av köttet 
kommer från djur på den egna gården. Enda 
tillsatserna är ekologiska kryddor och havssalt. 
Deras korv har blivit populär och butiken är ett 
resmål för turister och boende i närområdet. 
På gården där korvfabriken har sina lokaler 
finns också lantbruk med får. 

I Skattungbyn finns fler matproducenter: 
några företag som har nötkreatur för köttpro-
duktion samt flera som odlar för husbehov, 
av vilka en del säljer sitt överskott som hob-
byverksamhet. Det kan röra sig om plantor 
eller överskott av olika grönsaker. 

Samarbete i olika konstellationer
Som ni nu förstår sker engagemang på många 
plan i Skattungbyn för att behålla service 
och skapa ett härligt liv. Flera sammanhang 
drivs av föreningsverksamhet, där formen 
ekonomisk förening används till allt ifrån 
skolverksamhet till affärsverksamhet och 
företagande inom service och förvaltning. 
Ideella föreningar används också för att 
skapa lokala aktiviteter och sammanhang. 
Med Mora folkhögskola i ryggen drivs 
också Skattungekursen, som är en verksam-
het som varje år lockar nya människor till 
Skattungbyn, vilket också bidrar till inflytt-
ning och en positiv befolkningsutveckling. 

Det finns många verksamheter som jag 
inte fått plats att skriva om. Kyrkans akti-
viteter och körlägren om somrarna är två 

av dem. Det finns också många konstnärer 
och musiker som jag hade kunnat skriva 
om under kulturlivet i byn. Jag hade också 
kunnat berätta mer om all odling som sker i 
byn. Förutom att många odlar för eget bruk 
finns här även några gemensamma odlings-
initiativ: ett spannmålskollektiv och minst en 
tillsammans odling.

För dig som är nyfiken på Skattungbyn re-
kommenderar jag att besöka byn eller titta in 
på byns hemsida och olika Facebookgrupper 
som rör aktiviteter och sammanhang här. 

Tankar om lokalt engagemang
Skattungbyn är på många sätt inspirerande 
och visar på många exempel på lokal organise-
ring. Trots det är det ju inte alltid lätt att bygga 
och driva egna initiativ. Inte heller här förstås. 
Det kan ofta vara svårt att få ideella krafter att 
räcka till. Vad kan vi göra för att locka männ-
iskor till engagemang och hur håller vi gnistan 
vid liv? Det finns förstås olika vägar: försöka 
jobba effektivt och hålla sig till saken när man 
möts, bjuda på fika eller göra något roligt till-
sammans utöver själva arbetet. Många tycker 
oftast att det är roligt att engagera sig, bara 
det går att hitta bra rutiner och upplägg för 
det gemensamma arbetet. 

Själv tror jag att inkludering är A och O. 
Att alla ska känna sig välkomna att delta, 
känna sig viktiga och betydelsefulla och att 
man har något att bidra med. Att olika kom-
petenser kommer till sin rätt helt enkelt. Och 
att visa varandra intresse och att alla ska få 
komma till tals. Var vaksamma på om samma 
person sitter och håller monolog på möten 
och våga ifrågasätta det. Se till att alla har 

makt över vad som tas upp på dagordningen. 
Hjälp nya att komma fram, känna sig be-
kväma och få ansvar. Låt allas förslag vara 
lika viktiga. 

Ett tillfälle för extra utmaningar, som jag 
tycker mig se, är när generationsskiften i olika 
organisationer sker. Ska de gamla, de som ”vet 
hur det brukar vara”, släppa fram de nya? Jag 
tror här att det kan vara användbart att tids-
begränsa olika ansvarsposter och ha rotation 
på vilka som till exempel sitter i en förenings-
styrelse. När samma personer sitter år ut och 
år in riskerar man att få ett likriktat arbetssätt, 
vilket kan skapa stagnation och även hota de-
mokratin i ett mindre samhälle. För att skapa 
meningsfulla gemenskaper, där många vill 
vara med och bidra i organiseringen, behöver 
vi också odla tillit och bygga våra relationer 
i positiv anda. Konflikter kommer alltid att 
uppstå när människor ska jobba tillsammans. 
Frågan är väl främst hur vi bemöter varandra 
i sådana lägen. Har vi en grund av tillit och 
respekt så klarar vi av att jobba vidare, trots 
att vi tycker olika. Kanske vi till och med kan 
lära oss något på vägen. 

 
åsa ringström jobbar som lärare och 
kurssamordnare på Mora folkhögskolas 
kurs i Ekologisk odling och hållbar 
livsföring i Skattungbyn. Hon bor också i 
Skattungbyn. På fritiden odlar hon för 

eget hushåll med sin sambo och om somrarna älskar 
hon att paddla kajak. Mobil: 076022 87 86.  
Mejl: asa.ringstrom@morafhsk.se. 

Skattungbyn
Ligger i Orsa kommun, Dalarna
Befolkning: ca 350 personer
skattungbyn.se
www.facebook.com/skattungbysidan

Skattungekursen 
www.morafolkhogskola.se/kurs/ 
ekologisk-odling-och-hallbar-livsforing 
Kontakt: skattungbyn@morafhsk.se

Skattunge friskola  
skattungefriskola.se

Skattunge handel 
www.facebook.com/skattungehandel/

Inspirationsfestivalen: 
inspirationsfestival.se

Aktivitetshuset Hanséns 
www.facebook.com/groups/ 
hansenshuset

Orsa bilpool 
www.facebook.com/orsabilpool

14. Kursen odlar flera olika sorters potatis. Det gäller att samarbeta bra så att sorterna inte blandas i 
raderna! En kultursort som läge odlats i Skattungbyn kallas Skattunge röd.
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