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Hela Sverige ska leva –
Vill du vara med och påverka verksamheten i Jönköpings län??
Länsbygderådet i Jönköpings län behöver din hjälp med att plocka fram representanter från alla länets
kommuner som vill vara med och påverka utvecklingen på landsbygden i länet.
Hela Sverige ska leva – är en vision som på många sätt prövas hårt idag. Det är stora och starka krafter
som driver på centraliseringsivern. En centraliseringsiver som bidrar till att landsbygden utarmas på
framför allt unga människor. Landsbygden kan inte bara vara en viktig semesterort för stadsmänniskor.
Landsbygden måste också erbjuda ett bra ”levebröd” för människor som väljer att bo kvar. Vill vi
att ”Hela Sverige ska leva” så krävs det att vi som tror på idén möts för att ge varandra stöd att
utvecklas både som människor och entreprenörer för att ge liv på landsbygden.
På landsbygden finns redan idag många föreningar som har olika verksamheter på programmet. Man
känner då och då att ett behov av att få hjälp med att utveckla vår föreningsverksamhet. Föreningslivet
är ett viktigt socialt forum på landsbygden om Hela Sverige ska leva.
Vi vet att det finns en motkraft mot all centraliseringsiver – Vi måste göra oss hörda i debatten, gå
samman – för ensamma är vi inte starka!
Var inte blyga nu utan tala om vad du/ni vill göra för att utveckla landsbygden i Jönköpings län. Lägg
förslag på personer som Du/Ni vill ska ingå i styrelsen från din bygd! Vi vill ha förslag på personer till
styrelsen senast under januari 2014
Hör av er till Valberedningen med frågor och lämna förslag på kandidater till styrelsen.

Hans-Olav HOA Austli
e-post: 0380550324@telia.com
tfn 070- 623 42 82

Johanna Stejdahl
e-post: Johanna.stejdahl@gmail.com
tfn 072-7149137

Kontakta oss!
Länsbygderådet i Jönköpings län
Ordförande Marie Brask, Skiljevägen 3, 574 35 Vetlanda, tfn: 070-2564408

www.helasverige.se

Open Space!
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.

Nu får det räcka med neddragningar av resurser! Hur ska vi
samordna oss för att nå utveckling på vår landsbygd?!
Politiker, tjänstemän och representanter för lokala
utvecklingsgrupper i samtliga kommuner i Jönköpings län bjuds
nu in till Open Space-möte för att diskutera hur vi når framgång!
När: 4/2 kl 9 – 15
Plats: Timjan Café & Restaurang, Vrigstad
http://www.hitta.se/timjan+cafe+och+restaurang/vrigstad/dM_w
-vnO1H?vad=timjan+cafe&var=vrigstad
Kostnad: Länsbygderådet i Jönköpings län bekostar dagen. Fika
och lunch ingår. Vid utebliven närvaro debiteras 325 kr/person.
För mer information och anmälan kontakta Christina Lindberg
via mail lustgard@flahult.com eller tfn 070-634 62 75

Nässjö kommun om sin landsbygd!
I samband med att Länsbygderådets styrelse hade möte på Medborgarkontoret i Nässjö informerade
medborgarkontorschef Lasse Stridh om hur Nässjö kommunen arbetar med landsbygdsfrågor.
Nässjö kommun började tidigt med att se över sin service till medborgarna. I samband med att lagförslaget
lades till regeringen om samtjänst via medborgarkontor i mitten av -90 talet jobbade Nässjö själva med sitt
visionsarbete och vilka strategier som behövde arbetas fram för att uppnå visionen.
Detta var grunden till en ny serviceorganisation där medborgaren skulle stå i fokus och servicen från
kommunen skulle vara nära oavsett var man geografiskt befinner sig.
Nässjö startade försökskontor i våra två största kransorter under -97 och -98 vilket föll väl ut och 2004
startade Nässjö en ny serviceorganisation med fem medborgarkontor där det finns ett i centralorten och ett på
varje av Nässjös fyra största kransorter. Dessa är Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck som ligger på
cirka 2 mils avstånd från Nässjö.
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