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Studieresa till Halland 12 juni!
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.

Välkomna att besöka lokala utvecklingsgrupper och ta del av projekt!
08.00 Start Jönköpings Busstation, vid Bussgods
08.30 Dannäs Våffelcafé och Dannäs byalag.
11.15 Besök på projekt naturlekplatsen i Unnaryd
12.15 Lunch på Alebo pensionat
14.15 Fegen. Besök på aktiva turistbyrån FIA och info om olika projekt.
15.45 Besöker på Öströ fårfarm. Information om Framtidens turism.
17.00 Kvällsmacka
20.15 Beräknad ankomst till Jönköping
Genom ekonomiskt stöd från Tillväxtverket och Regionförbundet
Jönköpings län har vi möjlighet att erbjuda studieresan kostnadsfritt för
två personer från varje utvecklingsgrupp. Platsen får gärna överlåtas på
annan, men vid utebliven närvaro debiteras 600 kr per deltagare.
För mer info och anmälan senast 11 maj till tfn 036-150705 eller
info@resurscentrum.net

Välkommen till Landsbygdsriksdagen
6-9 september i Blekinge!
En viktig del av Hela Sveriges verksamhet är att arrangera landsbygdsriksdag vart annat år. Den är
Sveriges största konferens och mötesplats för alla som jobbar med landsbygdsutveckling. Här samlas
representanter från lokala grupper, kommuner, länsstyrelser, statliga verk och politiker på riksplanet,
liksom deltagare från intresseorganisationer och den privata sektorn.
Landsbygdsriksdagen i Blekinge 2012 kommer fokusera civilsamhällets roll och uppdrag för lokal
utveckling genom frågan: hur bygger vi landet och vem gör jobbet? De aktuella frågorna för
landsbygdsriksdagen 2012 är: hur kan vi skapa förutsättningar för den ideella sektorns organisering när
det gäller lokalt utvecklingsarbete och hur kan vi nationellt, regionalt och lokalt samverka för att utveckla
effektiva metoder för landsbygdsutveckling?
Länsbygderådet Jönköpings läns förhoppning är att länet kommer att representeras av många
medverkande byagrupper.
För mer information besök http://lbrd.helasverige.se/

www.helasverige.se

Vill du vara med och påverka framtiden?
Välkommen till Seminarium på ditt lärcentrum onsdag 25 april kl 18.00 - 20.00
Från Högskolan i Jönköping sänder vi en seminarieserie ut till kommunernas lärcentrum. Den första är onsdag 25
april och två andra i september och oktober. Vi tar gärna emot förslag på kommande tema och föreläsare. Den nya
tekniken innebär bland anant att man kan ställa frågor och även kommunicera med varandra i grupperna.
•

Vad ska vi göra tillsammans för att driva vår utveckling framåt? Marlene Ockander, Regionförbundet

•

Kaffe och smörgås samt diskussion om inspel från respektive kommun:

•

Möjligheterna i landsbygdprogrammet och Matlandet Sverige, Monika Gustafsson, Länsstyrelsen

Verksamheten stöds av Tillväxtverket och Regionförbundet, Jönköpings län. Det innebär att vi kan erbjuda detta
kostnadsfritt. Ta med er hela bygden, tyck till och kom till följande platser:
1.Vetlanda Lärcentrum Kyrkogatan 54 (till hösten blir det Eksjö i september och Nässjö i oktober)
2.Vaggeryd Fenix Kunskapscentrum, Verner Malmstensväg 1
3.Gnosjöandans kunskapscentrum, Fritidsvägen 4
4.Högskolan HLK Jönköping, Gjuterigatan 5
Mer information och anmälan senast 23 april till tfn 036-150705 eller info@resurscentrum.net

Vår styrelse
Efter Länsbygderådets Årsmöte på Adelöv skola 18 februari
ser styrelsen ut så här:
Ordf:
V ordf:
Kassör
Ledamöter

Marie Brask (Vetlanda)
Siv Lindén (Jönköping),
Ingemar Karlsson (Adelöv)
Barbro Rasmussen (Marieholmsbruk)
Bo Adolfsson (Gislaved)
Christina Lindberg (Värnamo)
Gunhild Karlsson (Malmbäck)
Kenneth Petersson (Stockaryd)
Bo Ljungqvist (Anneberg)
Suppleanter Lars E Björck (Hult)
Mats Wellermark (Värnamo)
Malin Körner Björk (Värnamo)
Valberedning Hans-Olof Austli (Anneberg)
Christian Schéle (Värnamo)
Johanna Stejdahl (Mariannelund)

www.helasverige.se

Kontakta oss!
Länsbygderådet i Jönköpings län
Skiljevägen 3
574 35 Vetlanda
Tel: 070-2564408
lbr.jonkopingslan@hotmail.com

