Inbjudan

Sörmlands Landsbygdsting   2019

God imorgon Landsbygden!
Du är i ständig utveckling. Du
växer. Många kallar dig sitt
hem och din värld förändras
hela tiden. Du har din själ, ditt
kretslopp och dina ut-maningar.
Vi inspireras av dig och genom
innovativa lösningar hjälper vi
dig till en bättre morgondag. För
framtiden spelar roll.

Framtiden är redan här i Sörmland och på andra platser! Ett antal påhittiga människor,
företag och grupper har redan tagit steg in i morgondagen. Årets landsbygdsting visar
på minst 50 goda exempel på smart hållbar utveckling i Sörmland. Några av Sveriges
främsta tänkare om hållbarhet, demokrati och olika sätt att ta landsbygden steg för steg
in i framtiden kommer också. En dag om möjligheter, handling och hopp.
Välkommen till Sörmlands landsbygdsting 2019
Den Stolta & smarta Landsbygden – på väg mot 2030
Tid & Plats; Fredag den 4 oktober, kommunalhuset i Näshulta
Deltagandet är kostnadsfritt!
Begränsat antal platser
anmäl dig här!
Anmälan senast 23 sept. via länk här eller e-post hssl.d@gmail.com

Den Stolta & smarta Landsbygden
– på väg mot 2030
Vår föredragshållare på landsbygdstinget 2017 Theo Härén sa ”Landsbygden har alltid varit smart, trots
eller tack vare värdelösa förutsättningar”.
Men frågan är Vad är ett smart samhälle? och Vad är smarta lösningar? Anpassat till den tid vi har
framför oss, där klimatet kommer att vara både den begränsande, liksom den möjlighetsorienterande
faktorn. Var skall Sörmlands landsbygder vara år 2030, för att stämma in i Agenda 2030 och efter
nästa EU-programperiod.

PROGRAM
Från 08.30 Kaffe & fralla
09.00 – 9.10 God Morgon Sörmland och Näshulta – Möjligheterna
En kort introduktion med årets moderatorer Peter Eklund & Rocco Gustafsson
09.10 – 09.50 Tillsammans kan vi bygga bättre, mer och för fler
Förra årets succéföreläsare, arkitekten Erik Berg – Inobi och Egnahemsfabriken – återkommer med
ett unikt upplägg som start på årets ting. Visionärpraktiska lösningar VARFÖR och HUR moderna
byar och små orter kan utformas och utvecklas i Sörmland; vilka förutsättningar de kräver av de platser och landskap där de kan utvecklas / växa fram, vad som behöver finnas i dessa samhällen för att de
ska vara livskraftiga. Hellre utveckla 500 små orter än 1 stor stad som regeringen föreslår.
09.50 – 10.45 Den långa sikten Om klimatet och landsbygden – Hoppet – Var kan vi vara 2030
Publicisten, författaren och aktören Johan Ehrenberg från ETC och Solparken i Katrineholm visar på
hur vi alla kan vara med och rädda världen och ställa om. En stunds hopp och möjligheter för den
sörmländska landsbygden och hela Sverige, om vi börjar handla nu.
10.50 – 11.20 Framtider bortom BNP-tillväxt.
Ett framtida hållbart smart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt – hur skulle det kunna
se ut? En stor forskargrupp med olika kompetenser har i mer än fyra år arbetat med scenarier för ett
hållbart samhällsbyggande. Professor Karolina Isaksson, Vägtrafikinstitutet och urbana och regionala
studier, KTH visar på spännande scenarier.
11.20 – 11.55 Har klimatet tid med demokrati?
Med ett alldeles nytt föredrag kommer Stina Oscarson att få oss att reflektera. Stina är ofta anlitad
som föreläsare när det gäller kultur och demokrati. Stina är uppvuxen i norra Sverige, regissör, dramatiker och fri skribent. Hon har varit konstnärlig ledare för Orionteatern och chef för Radioteatern.
Hennes senaste bok ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?”, som handlar om
hur vi som medborgare ska kunna upprätthålla demokratin, har fått mycket uppmärksamhet. Engagemanget för freds- och demokratifrågor går som en röd tråd genom hela hennes skapande.

11.55 – 12.10 Vi skall skapa 60 nya jobb i Näshulta – Den nära sikten om den smarta bygden
Elin Eriksson, Anders Kruhsberg, och Åse Haukebö Roos från Affärsplan Näshulta
12.10 – 13.10 Sörmlandslunch från Näshulta-trakten
komponerad av Sörmlandskocken Jonas Hammar med hjälp av med Christer Nordqvist på Magda
säteri och Magdakullen krog
13.10 – 13.25

Årets landsbygdseldsjäl, landsbygdsgrupp och serviceinsats 2019 i Sörmland

13.25 – 15.30 På väg mot Sörmlands landsbygd 2030 – möjliga bilder och strategier
Med en nyproducerad bok med massor av exempel från Sörmland – om och med dem som redan står
med en fot i framtiden – som inspiration, kommer eftermiddagen bli ett samtal i mindre grupper om
var bygderna i Sörmland kan vara år 2030. Hur ser bygdernas drömmar, mål och berättelser ut, som
tar hänsyn till klimatet, bygdernas värderingar och attraktion, demokratin, maktfrågor och relation
land och stad. Open Space-samtal utifrån det du och ni anser centralt och vill fördjupa er i.
15.30 – 16.15 Var är Sörmlands landsbygder 2030? Hur skall Sörmland bli bra på att vara
Sörmland – Reflektion och summering
Ett samtal med landshövding Liselott Hagberg, företagaren Elin Eriksson Hökärr Bygg, kommunalråd Jimmy Jansson Eskilstuna kommun samt kommunalråd Martina Hallström Nyköpings kommun.
Samtalet leds av Åse Claesson, ordförande i Hela Sverige ska leva.
16.20 – 16.30
Peter & Rocco

Tack och farväl för i år

Kommunalhuset i Näshulta		

Teckning av Christina Hedar

