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Hur bygger vi landet och vem gör jobbet?
Det är temat på årets landsbygdsriksdag som
hålls i Blekinge den 6–9 september. Den här
gången träffas vi i skördetid i det som ibland
kallas för Sveriges trädgård och lokalerna är
anrika Ronneby brunn. Flera ministrar har
redan tackat ja: Nyamko Sabuni, Eskil
Erlandsson, Annie Lööf och Lena Ek. Även
Matilda Ernkrans, ordförande i miljö- och
jordbruksutskottet kommer. Den populära
framtidssoffan ställs på plats på lördagen, och
vi kommer att vrida och vända på temat, i
seminarier, debatter och samtal.
Räkna med fyra härliga dagar, rågade med nya
tankar, idéer och spännande kontakter.
Kvällarna fyller vi med god mat och glatt
umgänge. Räkna också med att vara lite lätt
vimmelkantig framåt söndag lunch av alla
intryck.
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Ungdomar: Eget program under torsdag och
fredag. Ansvariga är nätverket U-land, Vi unga
och en blekingsk miljöförening, Green Teens,
vars mål är att rädda jorden på ett roligt sätt
och som riktar sig ungdomar 15-25 år. Green
Teens ansvarar även för fredagens
kvällsunderhållning i Brunnsparken.
Hitta mer information och anmälan via
www.helasverige.se

Vi bjuder 10 personer på
konferensavgiften, värd 2000 kr/person!
Max 2 personer från varje utvecklingsgrupp!
Obs! Anmäl ditt intresse i god tid före sista
anmälningsdatum 1 juli med e-post till:
mette.w@telia.com
eller ring vår ordförande Holger Andersson
Mobil: 0708 40 54 82

Programmet i stora drag
Torsdag: Pampig invigning under kvällen med
bland annat Blekinges landshövding Berit
Andnor-Bylund, jämställdhets- och
biträdande utbildningsminister Nyamko
Sabuni samt Helena Jonsson, ordförande LRF.
Buffé med betoning på lokal mat.
Fredag: Besök i någon av Blekinges fem
kommuner. Deltagarna väljer en kommun vars
program de följer hela dagen. Kvällen
fortsätter i besökskommunen med mat och
underhållning.

Från lunch till lunch den 18-19 juni på
Sätra Brunn utanför Sala.
http://lokalekonomi.helasverige.se/
Övergripande långsiktigt syfte:
Att medvetandegöra deltagarna om vilka
problem och lösningar som finns inom
ämnet lokal ekonomi.

Lördag: Vi stannar i Ronneby Brunn för möten
i plenum och seminarier. Cirka 30 olika
seminarier garanterar att det finns något för
alla.
Söndag: Eskil Erlandsson, landsbygdsminister,
inleder dagen. Vi får också bekanta oss med
Katarina Mazetti (Grabben i graven bredvid)
författande Blekingebo och rasande rolig.

Backamo Lägerplats 1 - 2 september
Lördag och söndag kl. 10-16.
Läs mer på: http://bondensdag.se/
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