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Hej, alla ni som vill att ”Hela Sverige ska leva”!
Nu börjar ett nytt år och vi har inte på länge haft en så
lång och kall vinter. Men efter snö kommer tö.
Vi har under de senaste åren gjort några nedslag i
området. På Öckerö presenterade vi ovanjordingen för de
som drabbats av macknedläggningar.
Det som kommer att vara stort under året är lokal
utveckling. I höst startar vi en förundersökning bland alla
utvecklingsgrupper när det gäller lokala utvecklingsplaner. Vi räknar med att ett 50-tal intresserade grupper
kommer med.
Omställning Sverige, är ett nytt projektet för att gå till
Förnybar energi från fossil och kanske skapa en ny
positiv livsstil där den hållbara utvecklingen kommer i
fokus. Alingsås, Bergsjön och en plats till i Göteborgs
kommun har redan visat sitt intresse för att arrangera ett
endagseminarium.
Missa inte att kontakta arbetsförmedlingen i det som
kallas Fas 3 inom jobb och utvecklings-garantin. Då har
ni möjlighet att erbjuda långtidsarbetslösa en
meningsfylld sysselsättning inom er grupp. Därtill utgår
det en handledarersättning på 225:-/dag
Leaderperioden är snart halvvägs och än finns det
möjlighet att gå in och söka. Ta fram era idéer. Kontakta
gärna Länsbygderådet för råd och stöd för ett levande
samarbete.

Närmare 1200 deltagare från Sverige och
ca 100 internationella delegater samlas
tillsammans med representanter från
regering, riksdag och olika departement
för att diskutera utveckling av
landsbygden.
Det är 11:e gången som
Landsbygdsriksdagen arrangeras, och
6 - 9 maj 2010 är det alltså i Sunne
som det hela äger rum.
Tillsammans med övriga Länsbygderåd i
Västra Götalandsregionen har vi lämnat
in en ansökan till Landsbygdsprogrammet
om deltagande i Landsbygdsriksdagen.
Om ansökan går igenom kan vi erbjuda
14 byalagsrepresentanter från
Göteborgsregionen ett kraftigt
subventionerat pris för att delta i
landsbygdsriksdagen (cirka 500 kr). Då
ingår resa, övernattning i dubbelrum och
anmälningsavgift. Vi vill redan nu ha in
din intresseanmälan
Anmäl dig till Holger Andersson:
0708-40 54 82
Läs mer: www.landsbygdsriksdag.se
nnn

Vi har fortfarande behov av representanter från Partille,
Öckerö, L:a Edet, Stenungsund och Kungälv. Gå gärna in
på www.helasverige.se och sök upp information från
hela landet. Klicka på vårt område på kartan så ser ni vad
som är på gång.
Det var allt för denna gång.
Med vänliga hälsningar

Holger Andersson
Ordförare

I en omställningsgrupp har man bestämt
sig för att arbeta konkret för att göra sitt
område ekologiskt hållbart och mindre
beroende av olja. Gruppen kan till
exempel vara en by, en stadsdel eller ett
samhälle. Flera seminarier kommer att
anordnas under 2010. Läs mer på:
http://transitionsweden.ning.com
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Hemsidan och bygdebanken
Hela Sverige ska levas hemsida och den
publika delen av bygdebank är nu klara.
Vår egen hemsida är knuten till denna
och vi lägger nu in all information där
samtidigt som vi inte längre uppdaterar
vår gamla hemsida. Gå in på:
www.helasverige.se/goteborgsregionen
så hittar du vår information.
Gör www.helasverige.se till startsida i
din webbläsare så får du automatiskt
information om landsbygdsrelaterade
händelser.
Möjlighet att uppdatera uppgifter i
Bygdebanken och lägga till nya grupper
kommer att vara tillgänglig inom kort.
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GRÖN EL
Hela Sverige ska leva har tecknat avtal med
elleverantören Kraft & Kultur. Du som elkonsument
får därmed ett bra pris på el uteslutande från vind
och vatten samtidigt som HSSL och länsbygderåden
får ett litet bidrag. Mer infor mation på
www.helasverige.se. Erbjudandet är öppet för
alla. Ange endast vilket länsbygderåd som skall få
utdelning från din konsumtion.

GSE (Göteborgsregionens sociala ekonomi )
Göteborgsregionens länsbygderåd är medlem i GSE
som verkar för samarbete mellan olika aktörer inom
den sociala ekonomin. GSE vidgar arbetsmarknaden och stödjer ungdomars integration,
utveckling och otraditionella vägar till utbildning.
GSE är en aktör för att möta nya behov hos de
äldre. GSE utvecklar framtidens former för hållbar
ekonomisktillväxt och en mänsklig region.

Kvinnligt entreprenörskap

Gör business av det genuina på landsbygden, samarbeta med varandra och gör det du är bra på. Det
var några inspirerande råd till företagare som kom fram under den nationella konferensen för kvinnliga
företagare 4-5 februari, som bland annat Hela Sverige ska leva var medarrangör till.
Forskare, inspiratörer och kvinnliga företagare samlades för att byta erfarenheter och kunskaper.
Sammanfattningar av seminarierna finns att läsa på: http://www.resurscentrum.net

Årsmöte

och val av Göteborgsregionens styrelse

Det är nu hög tid att tänka på vem som skall representera din kommuns byalag / utvecklingsgrupper.
Meddela Holger Andersson, 0708-40 54 82 vem du vill nominera i god tid före:

Tisdag 30 mars 2010, kl 19,Mölnlycke Kulturhus

Tänk också på att jämställdhet är en fråga som har hög prioritet i hela vår organisation.
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