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LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2020 I JÖNKÖPINGS LÄN.
Landsbygdsriksdagens planering fortsätter
Planeringen av Landsbygdsriksdagen i Jönköping 8-10
maj fortsätter i full fart. Program, seminarier och
utställningar har börjat ta fin form. Det finns många
spännande idéer att välja mellan och vi får tänka till
både en och två gånger för att skapa det bästa
tänkbara innehållet i dagarna. På fredagen kommer vi
erbjuda en rad olika inspirationsresor. Jönköpings län
har mycket att erbjuda och jag tror faktiskt det för
Länsavdelningen, som planerar resorna, är mycket
svårare att välja bort än att hitta bra resmål. Då
Josefin Heed nu gått på föräldraledighet har jag tagit
över som nationell projektledare. Jag är född och
uppvuxen i Norrbotten, men bor numera i en by
utanför Umeå och arbetar härifrån vanligtvis.

Sedan tidigare är jag anställd av Riksorganisationen
Hela Sverige ska leva som en av två projektledare i
Byanätsforum. Landsbygdsriksdagen är ett
spännande och ärofyllt uppdrag och jag ser fram
emot att få fortsätta resan fram till en inspirerande
mötesplats för lokal utveckling och landsbygdsfrågor.
Om ni inte redan gjort det hoppas jag ni nu bokar in
datumen 8-10 maj i er almanacka för
Landsbygdsriksdagen 2020.
Var beredda!
Vänliga hälsningar
Anna Johansson
Nationell projektledare
Landsbygdsriksdagen 2020

Vice ordförande Ola Gustafsson
har ordet
Landsbygdsriksdagen i Jönköping – det blir en utmärkt möjlighet för alla
länsbor att engagera sig i frågor som gör att hela Sverige kan leva.
Under de här dagarna blir ett antal spännande föreläsningar, seminarier och
debatter för att belysa utvecklingen i landet.
Landsbygdsriksdagen har flera viktiga ben att stå på. Ett är självklart att
inspirera alla som jobbar med att utveckla sin närmiljö, ibland långt ifrån
storstadsregionerna och den infrastruktur som erbjuds där. Ett annat mål är
just att lyfta vikten av den utvecklingen till våra makthavare. Till dagarna i
Jönköping räknar vi med deltagande av tunga företrädare för alla
riksdagspartier och två partiledare, Ebba Busch-Thor och Jonas Sjöstedt, har
redan aviserat sin närvaro.
När det nu är första gången som det här arrangemanget (som tidigare
genomförts 15 gånger) förläggs till vårt län gäller att vi kan dra så mycket
positiv nytta som möjligt av det. Så därför hoppas vi i styrelsen för Hela
Sverige ska leva på länsnivå att vi får möta många av er under de här
dagarna.
Håll utkik efter inbjudan. Anmälan öppnar 3 feb och är öppen till 3 april.
För den som vill anmäla sig till lägsta pris gäller att utnyttja den möjligheten
fram till 3 mars.

Anmälan till
landsbygdsriksdagen
öppnar 3/2 2020
Den 3 februari öppnar äntligen anmälan till
Landsbygdsriksdagen 2020 i Jönköpings län.
Anmälan gör du via hemsidan
www.landsbygdsriksdagen.se och på hemsidan
hittar du en massa nyttig information kring
Landsbygdsriksdagen rent allmänt och
programmet. I samband med anmälan väljer du
vilka temaresor du är intresserad av att besöka.
Hemsidan uppdateras löpande så håll utkik
efter ny information.

Med vänliga hälsningar
Ola Gustafsson, vice ordförande i Jönköpings
länsbygderåd
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TEMARESOR PLANERAS INFÖR LANDSBYGDSRIKSDAGEN.
Vi har fått förmånen att leda arbetet med att kartlägga och
ta fram förslag på temaresor den 8 maj 2020 i samband
med att vi får Landsbygdsriksdagen till Jönköpings län.
Det är ett roligt uppdrag men samtidigt svårt. Det finns så
mycket spännande som händer på landsbygderna i länet
och vi är begränsade av ett antal saker när vi ska forma
innehållet. Vi har haft stor hjälp av lokala krafter i hela
länet.
Vi vill visa mångfalden...
Vi räknar med att det kommer omkring 700 deltagare och i
dagsläget har vi förslag på 17 resor. Utgångspunkten är
Elmia i Jönköping och för att nå ut i hela länet blir det ett
antal mil som ska avverkas i bussar. Bussarna avgår kl. 8.00
och ska vara tillbaka senast kl. 17.00. Vi ska planera in
viktiga saker som fika och lunch och så ska vi hinna prata
med varandra.
Det betyder att vi kan besöka 3 - 4 ställen per resa för att

Styrgruppsmöte för
Landsbygdsriksdagen
Styrgruppen för Landsbygdsriksdagen kunde hälsa
ett 30 tal deltagare välkomna till Spira för
information och lunch.
Det var våra samverkanspartner i Kommunerna,
Länsstyrelsen, Region Jönköping ,Leader,
Studieförbund, medlemsorganisationer och särskilt
inbjudna organisationer som vi hoppas på sponsring
så att deltagaravgifterna skall bli så låg som möjligt.

det inte ska bli stressigt. Då blir det som ni förstår inte enkelt att välja
ut besöksmålen.
Våra förslag är klara, de har varit ute i vår styrelse för synpunkter och
godkännande.
Nu ska vi ha en dialog med de besöksmål som ska besökas och det
återstår en hel del praktiskt arbete för att få till alla detaljer. Tider,
avstånd, fika, kvalitet, mat, guider, bussvärdar - listan blir lång.
Mer information kommer på vår hemsida och Facebook, följ oss där!
Chatrine Schander Ljungquist och
Ingalill Ebbesson
processledare Temaresor
Landsbygdsriksdagen

Möjlighet att ansöka om
ekonomiskt stöd för att
delta i
Landsbygdsriksdagen
Sedan starten år 1989 har en landsbygdsriksdag
anordnats nästan vartannat år av Hela Sverige ska leva.
Det är byarörelsens stora mötesplats då maänniskor
från hela Sverige med intresse för landsbygdsutveckling
samlas under ett par dagar för att diskutera viktiga
frågor, inspireras och utbyta erfarenheter.
Önskar du att delta men saknar ekonomiska medel? Vi
har gjort ett utkast i Word som du kan använda för att
söka medel för deltagande från lokala stiftelse, kommun
med flera.
Mallen hittar du här
Eller på https://helasverige.se/joenkoepingslaen/nyheter/nyhet/visa/nu-finns-moejlighet-attansoeka-om-ekonomiskt-stoed-foer-att-delta-paalandsbygdsriksdagen/

Inga Lill Ebbesson från styrgruppen och Birgitta Andersson
Hushållningssällskapet
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LANDSBYGDSDAGAR PÅ ÖLAND 23-24 OKTOBER.
.Förr i tiden var landsbygdskonferensen i Emmaboda en
välkänd tillställning, men efter några års uppehåll valde
Länsavdelningen i Kalmar för Hela Sverige att åter ta upp
evenmanget igen. I år var konferensen förlagd i Borgholm
och inspirationsresor gjordes till norra Öland.
Efter att Eva Lena Israelsson, ordförande
kommunfullmäktige och Veronica Stålered ordförande Hela
Sverige hälsat oss välkomna fick vi ta del av Teo Härens
tankar om ”Myten om den kreativa storstaden och den
okreativa landsbygden” “Han påstod att det var den sista
föreläsningen och skulle göra annat nu, men jag hoppas inte det för han
är verkligen så intressant.”
Tord Carnlöf, Svensk destinationsutveckling gav inblickar om
Smart Landsbygd.
Ros Marie Winquist; LRF sydost hade arrangerat en
plocklunch med lokala livsmedelsföretagare.
Två seminarium fanns att välja på och valet föll på Livsstil
och företagande – det finns bara möjligheter
Jennifer Erlandsson och Karin Torstensson, Falkenbergs
kommun tog oss med på en hissnande resa med sitt projekt
Lev din dröm.

Anna VD Böda Camping hälsar välkomna

Jennifer Erlandsson och Karin Torstensson

På kvällen berättade Anders Magnusson om att utveckla ett
kulturminne – Borgholms Slott.
Bussturerna var upplagda med företagsbesök och vårt första
stopp var Sveriges största getgård, Hagelstad Löttorp.
Nästa besök var Böda Sand där Anna berättade om
familjeföretagets koncept. ”Vi kallar det Champing – lite
camping och lite charter. Charter där allt är ordnat, någon
slipper att vara reseledare och man kan spendera tiden
tillsammans och allt man önskar finns på samma ställe”
Lunchen som var Lufsa Ölands nationalrätt(jämte kroppkaka
förstås) intogs på restaurang Kalk Löttorp. Här fick vi även
medverka i workshopen Nya mötesplatser i byn. Projektidéer
om servicepunkter.
Dagen avslutades med att ordförande Åse Clason,
Ordförande Hela Sverige ska leva gav framtidsblickar ”Vad
väntar runt hörnet”? och stafettpinnen till nästa arrangör
överlämnades till Malin Ohlsson Västerviks kommun.
Siv Lindén, Ordförande för länsavdelningen
i Jönköpings län

Veronica Stålered och Åse Clason

Getter vars mjölk omvandlas till ost
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STYRELSEN OCH VALBEREDNINGEN.
Valberedningen i Jönköpings länsbygderåd
Vi i valberedningen har som ambition och önskemål att hitta
styrelsemedlemmar som tillsammans representerar samtliga
kommuner i Jönköpings län. Det är också viktigt att styrelsen
består av personer som kompletterar varandra och fortsätter
att arbeta i en kraftfull framåttänkande positiv anda, där vi
tillsammans levandegör och utvecklar landsbygden. För att
hitta dessa personer behöver vi er hjälp. Kom gärna med
förslag! Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Christina Lindberg
070-6346275
lustgard@flahult.com

Göte Axelsson
070-3181028
gote.asarp@gmail.com

Det är vi som ingår i styrelsen
för Jönköpings Länsbygderåd
Våra kontaktuppgifter hittar du här
Siv Lindén, orförande
Ola Gustafsson, vice ordförande
Irene Oskarsson
Ingalill Ebbesson
Göran Karlsson
Kristin Petersson
Kjell-Egon Strandh
Chatrine Schander Ljungquist
Thorbjörn Pettersson
Britt Svensson

Birgitta Kellner
0703 820354
blumase@hotmail.com

Påminnelse om 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 kontakta Siv Lindén
via siv.linden@helasverige.se med er nya adress. Vi vill
väldigt gärna ha kontakt med er medlemsorganisationer!

Avslutningsvis vill vi önska er alla en
riktigt härlig jul och på återseende
nästa år!
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