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Till Er Alla som under året jobbat för en god utveckling i vår del av världen kommer här

EN JUL- OCH NYÅRSHÄLSNING FRÅN
HELA SVERIGE SKA LEVA JÖNKÖPINGS LÄN
Ett spännande år ligger snart bakom oss, för mig personligen ett knappt år som länsordförande. Har mött
många eldsjälar som gör så stor skillnad för en bygds
utveckling i allt från skolans fortlevnad till bymacken
och hembygdsgården och under hösten har många av
er engagerat er i att ge våra nya invånare en god start
i Sverige.
Nya Landsbygdsprogrammet är på plats. Leader-områdena, eller om vi ska vara korrekta områdena för
”Lokalt ledd utveckling” är också på plats och Sommenbygd – Vätterstrand jobbar vidare även om man
inte blivit ett godkänt område. Inför året som ligger
framför kommer många av oss att jobba med att få
projekt på banan, allt från att affären ska leva vidare
och skolan fungera till utbyggnad av bredband.
För oss som länsorganisation räknar vi med att under
året kunna ha möten ute i ett antal av länets kommuner för att mera systematiskt se vad vi kan bidra
med för att skapa en bra utveckling för våra bygder. Vi
börjar den 24 februari i Jönköping och fortsätter den
14 april i Gislaved, 8 i september Tranås och till sist
17 november i Sävsjö. Inbjudningar kommer när tiden
närmar sig. Hör gärna av er med vad ni ser som viktigt
att vi tar upp som gemensamma frågor.
Vi har också förmånen att vara del i ett nationellt
projekt om lokal service med fokus framförallt på
kontanthantering men som berör många andra viktiga områden för oss. Starten för vår del var ett möte
på Träcentrum i november. Vi lär återkomma till detta
när seminariet är dokumenterat. Det är post- och
telestyrelsen som gett organisationen Hela Sverige ett
uppdrag att se hur vi kan utveckla servicen och vad
som behövs i olika delar av landet.
Under våren hoppas vi också att kunna arrangera ett
seminarium om landsbygdsskolor och hur vi tillsammans kan verka för deras framtid. Tanken är att göra
det i samband med årsmötet den 19 mars, men även
här kommer mera info senare.

Vi kommer också att jobba tillsammans med andra
aktörer för landsbygdens utveckling. Sedan har vi börjat sondera terrängen vad gäller att arrangera Landsbygdsriksdagen 2018. Till våren kommer den att vara
på Gotland den 27-29 maj. Läs mer på Landsbygdsriksdagens hemsida: http://lbrd.helasverige.se eller
vänd denna julhälsning för mer info. Så, se fram emot
ett spännande år och att vi tillsammans kan bidra till
en god utveckling av vår del av landet.
Årsmötet blir den 19 mars på Sandsjö Wärdshus &
Konferens som ligger utefter länsväg 128 mellan
Nässjö/Eksjö och Sävsjö. Kallelse kommer i god tid,
hoppas vi blir många då som möts för att ge varandra
impulser och tankar för vårt fortsatta arbete. Innan
dess, hör gärna av er till mig eller någon annan i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.
helasverige.se/jonkoping
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HELA JÖNKÖPINGS LÄN ska sjuda av liv – ut i
minsta lilla by. I Jönköpings län finns dryga 230talet lokala utvecklingsgrupper. De kallar sig allt
från samhällsföreningar till byalag, men består alla
av människor som bestämt sig för att utforma framtiden i sitt närområde. Här finns viljan och
den verkliga kraften!
LÄNSBYGDERÅDETS UPPGIFT är att stötta
grupperna. Vi kan bidra med information, råd,
kunskap och kontakter. Vi samordnar länsövergripande frågor och kan också hjälpa till att marknadsföra evenemang och sprida information.
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