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Studieresa till Östergötland 21Maj!
Välkomna att besöka lokala utvecklingsgrupper och ta del av projekt!
Vi är ett av 24 länsbygderåd i
Sverige och en del av Riksorganisationen Hela Sverige ska
leva som ger stöd och röst åt
byarörelsen på nationell nivå.
Medlemmar är drygt 4 700
lokala utvecklingsgrupper och
40 medlemsorganisationer – en
växande folkrörelse som ger
företagsamma och hållbara
bygder i hela Sverige.
Vår uppgift är att stötta
grupperna, sprida erfarenheter,
stimulera samverkan och
synliggöra den lokala nivån i
länet.

06.45 Nässjö, Södra Torget För er som har närmast dit
07.30 Jönköpings bussgods Västra Storgatan 18, Jönköping
Rökstenen Möt vikingakvinnan Åse som inlevelsefullt berättar om
Rökstenen, om brytningstiden då Sverige kristnades och livet på
vikingatiden.
Tåkerns Vandrarhem och Café njuter vi av goda smörgåsar. Därefter
Naturum, Fågeltornet eller Prinsessan Estelles sagostig.
Björsäter Här möter kommunstyrelsens ordförande Pia Tingvall oss,
tillika ordförande i Östergötlands Länsbygderåd Hela Sverige ska leva. Vi
träffas i det nyinvigda företagshuset och får ta del av Winnets arbete
med LEA, Lokal Ekonomisk Analys ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur
lanthandeln fått nya kunder och flera satsningar på
landsbygdsutveckling.
Hargs gård Kisa Här äter vi gott kött från Ydre med

spännande sallader och tillbehör. Möjlighet att handla i
gårdsbutiken www.hargodlarna.se
Ann Sofi Johansson berättar om Kinda Mat ett nätverk för lokalproducerat,
odling och förädlat. Även info om Östgötamat Rätt och Slätt, och hur dom hjälpt
till med upphandling av lokal mat åt kommunerna.

Österbymo Ydre är pilotkommun för serviceutveckling med fokus
på KKN, kulturella och kreativa näringar. Malin Gumaelius
Näringslivshandläggare informerar.
Butiken Faster Olga i Asby där vi får träffa Märtha Andersson och
Sanna Åberg som förverkligat sin dröm om en butik. Tid för
shopping! Se www.fasterolga.se

Genom ekonomiskt stöd från Tillväxtverket och Regionförbundet
Jönköpings
län har vi ostkaka.
möjlighet att erbjuda studieresan för 100 sek .
Brostorps gård Vi avslutar med härlig
fika och hemlagad
Bussresan,
alla
måltider
och inträden ingår.
Hur är det är att göra ett generationsskifte? Vi får lyssna till Camilla
Ydrestrand som tagit över ost- och ostkaketillverkningen på
För mer info och
Brostorp. Möjlighet finns att handla i gårdsbutiken.
Se anmälan senast 11 maj till tfn 036-150705 eller
info@resurscentrum.net
www.ostkaka.com

Kostnad 100 kr per person. Betalas på bussen. Kvitto erhålles. I resekostnaden ingår guidningar, bussresan,
lunch, fika. Beräknad hemkomst. Nässjö 19.30 Jönköping 20.15 Begränsat antal platser. Först till kvarn...

Anmälan senast 11 maj till 036-150705 info@resurscentrum.net
www.helasverige.se
036-150705 info@resurscentrum.net

Till vänster nya ordf Maria Havskog och till höger avtackning av Marie Brask. Blomman överlämnas av Bo
Adolfsson

Vår styrelse
Efter Länsbygderådets Årsmöte Vrigstad Värdshus 22 mars
ser styrelsen ut så här:
Ordf:
V ordf:
Kassör

Maria Havskog (Eksjö)
Lars E Björck (Eksjö)
Bo Adolfsson (Gislaved)

Sekreterare
Ledamöter

Christina Lindberg (Värnamo)
Barbro Rasmussen (Marieholmsbruk)
Britt Svensson (Mariannelund)
Ola Gustafsson (Aneby)
Kennerth Petersson (Stockaryd)
Siv Lindén (Jönköping )

Kontakta oss!
Suppleanter

Kjell Egon Strand (Vetlanda)
Isak Öhrlund
Camilla Persson (Vetlanda)
Katarina Landin (Värnamo)

Länsbygderådet i Jönköpings län
Maria Havskog
mariahavskog@live.se
Telefon: 0730- 708994

Linn Austli (Nässjö

Valberedning Hans-Olof Austli (Anneberg)
Christian Schéle (Värnamo)
Johanna Stejdahl (Mariannelund)
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