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Landsbygdsriksdagen 2012
Många landsbygdsintressenter, härliga föreläsningar och livfulla
diskussioner! Så kan man sammanfatta årets landsbygdsriksdag!
Årets riksdag som är den tolfte i ordningen bjöd på ett späckat program.
I fyra dagar har riksdagen avhandlat frågor som rör landsbygden. Allt
från koppartrådsproblematik till framtidsvisioner om en sprudlande och
eftertraktad landsbygd som står sig hett i konkurrensen om
boendealternativ när ungdomarna väljer sitt boende för att bilda familj.
25-talet landsbygdsentusiaster från lokala utvecklingsgrupper
Jönköpings län åkte i gemensam trupp till riksdagen för att låta sig
inspireras, få nya intryck och nätverk för framtida förändringar. En resa
som inte låtit sig göras utan projektmedel från Landsbygdsprogrammet.
- Vi har haft några otroligt intensiva dagar då vi hunnit knyta fantastiska
kontakter och träffa människor med helt olika infallsvinklar av
landsbygd, säger Marie Brask, Länsbygderådets ordförande i
Jönköpings län.
Nu väntar nya utmaningar för Länsbygderådet. Återkoppling till de
byagrupper som medverkade vid landsbygdsriksdagen ska göras och en
utvärdering av dagarna kommer att genomföras.
- Våra lokala utvecklingsgrupper har den viktigaste tillgången på
information och en av våra uppgifter är att föra den informationen
vidare till berörd instans, fortsätter Marie Brask.
Under hösten kommer kontakter att tas även med de lokala
utvecklingsgrupper som inte medverkade vid Landsbygdsriksdagen för
att samla in tankar och idéer som kan leda till förbättrad attraktionskraft
på landsbygden i Jönköpings län.

Kontakta oss!
Länsbygderådet i Jönköpings län
Ordförande Marie Brask
Skiljevägen 3
574 35 Vetlanda
Tel: 076-1950037

www.helasverige.se

Övergång till e-post!
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.

För att spara bland annat miljön kommer Länsbygderådet
under nästa år att successivt övergå till att informera via
Internet. Detta gör det extra viktigt att vi har uppdaterade
e-postadresser till alla lokal utvecklingsgrupper.
Ett stort tack till de som redan meddelat sina epostadresser till oss!
Meddela ny/ändrad e-postsdress till Lars E Björk
vindfall@live.se

...
Resultat,
framtid & forskning
Välkommen till regional spridningskonferens 16 november
på högskolan i Jönköping!
Medverkande Karin Brunk Holmkvist, entreprenör inom
kreativa kulturella näringar och Katarina Pettersson,
forskare på Nordregio i Stockholm.
ANMÄLAN: Senast den 30 oktober till telefon
036-15 07 05 eller e-post info@resurscentrum.net

Styrelsen 2012
Ordf:
V ordf:
Kassör
Ledamöter

...

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

Gratulerar!
Grattis till er som innan sommaren meddelade er epostadress och vann ett exemplar av boken Tjuva
Jösses Memoarer skriven av Lars E Björk.
Conny Karlsson, Skepperstad-Solkaryds byalag
John Erik Andersson, Höglandests närradio
Kjell Egon Strandh, Bäckaby sockenråd
Tommy Glans, Björkö sockenförening
Barbro Blom, Femtinge byalag
Nils Erik Andersson, Ödestugu sockenråd
Mats Hermansson, Rörviks samhällsförening
P O Toftgård, Tofteryds bygdeförening
Ulla Delbert, Broaryds samhällsförening
Börje Filipsson, Jöransbergs byalag IF

Adresser, aktuell information och annat finner du på vår hemsida
http://www.helasverige.se/jonkoping/om-lbr-joenkoeping/organisation/styrelse/
...

www.helasverige.se

