NYHETSBREV 1
HELA SVERIGE SKA LEVA JÖNKÖPING
ÅR 2020 KOMMER
LANDSBYGDSRIKSDAGEN TILL
JÖNKÖPINGS LÄN
Läs mer på sidorna 2-3

VI BJUDER IN TILL
INFORMATIONSMÖTEN OM
LANDSBYGDSRIKSDAGEN!
Har du förslag på besöksmål eller bara
vill veta mer om Landsbygdsriksdagen
så är alla våra medlemmar såväl gamla
som nya välkommna på följande träffar:

24/9 kl 19:00 på Haga Värdshus
i Hillerstorp. Anmälan till
Ingalill.ebbesson@helasverige.se

8/10 kl 19:00 på Krusagården i
Eksjö. Anmälan till Chatrina.schanderljungquist@helasverige.se

Vi bjuder på fika, varmt
välkomna önskar vi i styrelsen
för Jönköpings Länsbygderåd
Nominera årets lokala grupp och kommun
Nu är det dags att nominera årets lokala
grupp och kommun senast 1 november!
Läs mer på sidan 4
Ansvarig utgivare: Länsbygdeavdelningen i Jönköpings län. Ordförande: Siv.Linden@helasverige.se
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LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2020 I JÖNKÖPINGS LÄN.
Landsbygdsriksdagen är en av Europas största
mötesplatser för lokal utveckling och
landsbygdsfrågor och anordnades första gången
1989 av Hela Sverige ska leva.
Här samlas landsbygdsbor, politiker och tjänstemän
under ett par dagar för att verkligen driva
landsbygdsfrågorna framåt och sätta
landsbygdsutveckling högt upp på den politiska
agendan.
De flesta deltagarna kommer ifrån byarörelsens cirka
5 000 lokala utvecklingsgrupper och våra kommunoch länsavdelningar. Men många kommer även från
våra medlemsorganisationer, andra organisationer,
kommuner, regioner, nationella myndigheter och
internationella föreningar.
Under Landsbygdsriksdagen utmanar, utvecklar och
utbildar vi varandra genom dialog, seminarier,

paneldebatter och personliga möten.
Att Landsbygdsriksdagen år 2020 kommer till
Jönköpings län, ser vi som ett väldigt ärofullt
uppdrag säger ordförande Siv Lindén för
länsavdelningen i Jönköping. Det ska bli väldigt roligt
att få visa upp vårt fantastiska län och min
förhoppning är att det ska bli den bästa
landsbygdsriksdagen någonsin. Men för att det ska
kunna bli riktigt bra så vill vi att så många av våra
lokala utvecklingsgrupper som möjligt kan vara med.
För utan er ingen Landsbygdsriksdag! Jag hoppas att
vi ses där och att ni vill vara med i vårt arbete inför
Landsbygdsriksdagen.
Siv Lindén, Ordförande för länsavdelningen i
Jönköpings län och regional samordnare för
landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen planeras för fullt!
Förhoppningsvis har ingen missat att vi arrangerar
Landsbygdsriksdagen 8-10 maj i Jönköping. Planeringen är i
full gång, och har så varit hela 2019. Just nu sätts program,
inspirationsresor, mat och underhållning för ungefär 800
besökare i dagarna tre. Landsbygdsriksdagen kommer att
börja på fredag morgon, då inspirationsresor med buss avgår
till hela länet. På kvällen inviger vi Landsbygdsriksdagen med
mat, tal och musik på Kulturhuset Spira. Under lördagen och
söndagen är vi på Elmia och lyssnar till intressanta
föreläsningar, minglar i utställningen och delar erfarenheter i
spännande seminarier. På lördag kväll bjuds vi in till en
festlig bankettmiddag där vi bland annat delar ut priser för
god landsbygdsutveckling i olika delar av landet.

ansvarar för programmet under resten av Landsbygdsriksdagen.
Projektledaren på riksorganisationen heter Josefin Heed, och
finns för det mesta i södra Dalarna.
- Landsbygdsriksdagen är en otroligt viktig mötesplats,
där vi som är engagerade i de här frågorna har chans
att påverka agendan, att inspireras och såklart att träffa
varandra. Det här blir den femte Landsbygdsriksdagen
jag är med och arrangerar, men den första som jag
projektleder, säger Josefin.

Under september och oktober ska programmet göras klart,
vilket innebär att alla seminarier, utställare och inspirationsresor
ska spikas. I januari kommer allt att vara helt klart och anmälan
Arrangemanget är ett samarbete mellan Riksorganisationen
kan öppna.
Hela Sverige ska leva och länsavdelningen i Jönköping.
- Då får vi alla hjälpas åt att sprida ordet, så att riktigt
Länsavdelningen ansvarar för att planera inspirationsresor till
många anmäler sig och får ta del av allt roligt vi har
hela länet under fredagen den 8 maj. Riksorganisationen
planerat, säger Josefin.
Bästa hälsningar Josefin Heed, nationell projektledare

2

TEMARESOR PLANERAS INFÖR LANDSBYGDSRIKSDAGEN.
Nu under våren och sommaren har arbetet pågått med att
samla in förslag på resemål i hela Jönköpings län. Ansvariga
i styrelsen har varit Ingalill Ebbesson och Chatrin Schander
Ljungquist som tillsammans med olika cirkelledare har
samordnat och bjudit in både lokala grupper och andra
aktörer. Syftet med träffarna har varit att alla ska känna sig
delaktiga i arbetet inför Landsbygdsriksdagen och att det
främst är människorna i respektive kommuner och orter
som bäst känner till sin hembygd och vet vilka guldkorn de
har. Den 22 augusti anordnades en träff på Vrigstad
Värdshus där många personer deltog för att diskutera och
lämna förslag på besöksmål.
Ingalill som deltog på mötet säger såhär “ stämningen var
mycket god och många bra förslag kom in och flera av de personer som
var med på mötet vill vara med i det fortsatta arbetet, vilket är
jätteroligt.”
"Jag känner att vi har fått ett mycket gott underlag och att vi har

förutsättningar att få till mycket intressanta resor, men vi vill gärna ha in fler
tips” Om du har tips på företag, platser eller organisationer som kan
vara intressanta för våra besökare kan du maila dem till
Ingalill.ebbesson@helasverige.se och chatrine.schanderljungquist@helasverige.se eller komma på någon av våra träffar (se
nedan).

Vill du veta mer om
Landsbygdsriksdagen och har
förslag på besöksmål till
temaresorna? Välkommen på något
av våra informationsmöten!
24/9 kl 19:00 på Haga Värdshus i
Hillerstorp. Anmälan till
Ingalill.ebbesson@helasverige.se

8/10 kl 19:00 på Krusagården i
Eksjö. Anmälan till chatrine.schanderljungquist@helasverige.se
Vi bjuder på fika, varmt välkomna!
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HUSHÅLLNINSSÄLLSKAPETS SOMMARMÖTE.
Den 31 augusti var det åter igen dags för
Hushållningssällskapets sommarmöte som ägde rum i
Rickelstorp, Eksjö. Länsavdelningen i Jönköping var en av
130 utställare. Cirka 6000 besökare kom och trivdes i under
den fina sensommardagen och vi hade äran och förmånen
att träffa många av dem. Samtalen handlade både om
Landsbygdsriksdagen 2020 och vårt vanliga operativa arbete
för att stärka landsbygden. På plats från styrelsen var Irene
Oskarsson, Ingalill Ebbesson, Ola Gustafsson och KjellEgon Strandh. Vi säger också ett stort grattis till
Smålandsosten i Vrigstad som under sommarmötet utsågs
till årets matentreprenör i Jönköpings län. Priset delades ut
av Landshövding Helena Jonsson.

Träff med riksorganisationen
Hela sverige ska leva
I augusti träffades Hela Sverige ska levas styrelse (riks) och
kansliets personal oss på Jönköpings länsavdelning för att lära
känna varandra och dela erfarenheter inför Landsbygdsriksdagen i
Jönköpings län den 8-10 maj 2020.
Kvällen bjöd på ett fantastiskt sommarväder, god mat, härligt
mingel och många intressanta diskussioner i smågrupper där vi
fick många bra och konkreta tips på vad styrelsen och kansliet
hoppas på vad Landsbygdsriksdagen ska kunna ge.
- Det ska bli den bästa landsbygdsriksdagen ever, förklarade
ordförande Siv Lindén entusiastiskt när hon välkomnade alla. Och
det är något vi verkligen kommer jobba för att alla ska känna sig
delaktiga och välkomna.
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INFO TILL VÅRA MEDLEMMAR.
Kostnadsfri försäkring till er som är medlem hos oss
Är din förening/byalag eller grupp medlem hos oss
så är ni försäkrade genom riksorganisationen Hela
Sverige ska leva helt kostnadsfritt
Försäkringen är en grundförsäkring anpassad efter
de flesta lokala gruppernas behov. Den omfattar
olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla
sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-,
rättskydds- och egendomsförsäkring.
Genom att riksorganisationen har köpt en kollektiv
försäkring, blir kostnaden så pass låg att de inte

behöver ta ut någon avgift av medlemsgrupperna. Försäkringen är
ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea. Vill du läsa mer om
försäkringen gå in på https://helasverige.se/vem-aer-du/lokalutvecklingsgrupp/byalagsfoersaekringen/

Uppdatering av medlemsregister och övergång till digitala
nyhetsbrev
Just nu håller vi på och arbetar med att uppdatera vårat medlemsregister och vissa adresser saknar vi eller har haft extra svårt att nå.
Vet du om att ni i eran förening nyligen har bytt kontakpersoner eller styrelse så får ni väldigt gärna kontakta Siv Lindén via
Siv.Linden@helasverige.se med er nya adress. Vi vill väldigt gärna ha kontakt med er medlemsorganisationer!

Passa på att nominera årets lokala utvecklingsgrupp och
årets kommun
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har i många år delat ut
utmärkelser till kommuner och lokala utvecklingsgrupper som utför ett
inspirerande arbete som bidrar till att skapa en bättre balans mellan
stad och land.
Det finns många lokala utvecklingsgrupper som håller sina orter
levande, som bygger gemenskap och sammanhållning och ser till att
det finns service och arbetsmöjligheter. En av dessa får utmärkelsen
Årets lokala utvecklingsgrupp som vi delar ut varje år.
Det finns kommuner som arbetar på ett medvetet sätt så att
landsbygden, förorten eller skärgården i kommunen kan utvecklas. Som
ser landsbygd, skärgård eller förort som lika viktiga för kommunens
överlevnad och attraktivitet som tätorten. Ofta har dessa kommuner ett
nära samarbete med de lokala föreningarna och utvecklingsgrupperna.
Varje år uppmärksammar vi en av dessa kommuner lite extra genom
vår utmärkelse Årets kommun.
Sista dag för att skicka in nomineringar är 1 november, mer info hittar
du på helasverige.se
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